
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

RENZO FRANÇA DECNOP PEREIRA RENZO FRANÇA DECNOP PEREIRA DA SILVA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA COMPARATIVA ENTRE A 
PRODUÇÃO DE ÁCIDO SUCCÍNICO E OUTROS 

PRODUTOS A PARTIR DO GLICEROL 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ  

1/2021   



 
 

RENZO FRANÇA DECNOP PEREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA COMPARATIVA ENTRE A 
PRODUÇÃO DE ÁCIDO SUCCÍNICO E OUTROS 

PRODUTOS A PARTIR DO GLICEROL 

 

 

 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação em 
Engenharia Química, oferecido pelo departamento de 
Engenharia Química e de Petróleo da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em 
Engenharia Química. 

 

 

 

 

ORIENTADORES 

 

Prof. Dr. André Ferreira Young 

Profa. Dra. Raquel Massad Cavalcante 

  



 
 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

  



 
 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA COMPARATIVA ENTRE A 
PRODUÇÃO DE ÁCIDO SUCCÍNICO E OUTROS 

PRODUTOS A PARTIR DO GLICEROL 

 

Projeto Final apresentado ao Curso de 

Graduação em Engenharia Química, 

oferecido pelo departamento de 

Engenharia Química e de Petróleo, da 

Escola de Engenharia, da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do Grau de Bacharel 

em Engenharia Química. 

 

Aprovado em 16/09/2021:  

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________________________ 
André Ferreira Young, D.Sc. – TEQ-UFF 

Presidente da Banca – Orientador 

 
____________________________________________________________ 

Raquel Massad Cavalcante, D.Sc. – UFRJ 

Orientadora 

____________________________________________________________ 

Lizandro de Sousa Santos, D.Sc. – TEQ-UFF 

 
 

____________________________________________________________ 

Patrick Vaz Mangili, M.Sc. 
   

RENZO FRANÇA DECNOP PEREIRA DA SILVA 

 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Como qualquer desfecho, a conclusão do ciclo universitário nos coage a 

reconhecer aquilo que, muitas vezes, obliteramos. A condecoração dessa etapa como 

a mais importante para a minha formação como ser humano justifica o saudosismo e 

desperta o sentimento de profunda gratidão. 

Antes de tudo, agradeço à minha família, sobretudo, minha mãe Leila, meu pai 

Ronaldo, meu irmão Miguel, meu padrasto Adelino, meu padrinho e tio Flávio, minha 

madrinha e tia Cláudia meu primo irmão Pedro Henrique, meus avós que, com seu 

amor e suporte familiares devotos, são corresponsáveis por qualquer sucesso 

pessoal e profissional em minha vida. Obrigado por me ensinar a dar valor à família 

e ao trabalho, princípios que carregarei para sempre. 

Às amizades cultivadas, principalmente aos que vieram comigo desde o 

Colégio Paulo Freire, Colégio pH e da UFF, meu sentimento de gratidão e honra pelo 

companheirismo, que fez dessa empreitada mais aprazível, e pela inspiração, que a 

fez mais enriquecedora.  

Agradeço ainda aos brasileiros que dedicam suas vidas ao nobre propósito de 

proporcionar uma educação pública que seja eficiente. Aos meus orientadores 

Dr.André Ferreira Young e Dra. Raquel Massad Cavalcante pela paciência, atenção, 

disponibilidade e ensinamentos durante essa jornada. 

À professora Dra. Mônica Pinto Maia e professor Dr. Fernando Peixoto pela 

sua atenção e carinho ímpar durante toda univerisade. Ao professor Dr. Lizandro de 

Souza Santos pela atenção e companheirismo no projeto de iniciação cinetífica que 

realizamos e por aceitar fazer parte da banca examinadora do projeto assim como 

Patrick Vaz Mangili. 

Saio desse ciclo com fardo decoroso de um dia retribuir o que a sociedade 

investiu na minha instituição e na minha educação.  

Obrigado pelo preivilégio de chegar até aqui. 

Renzo França Decnop Pereira da Silva 

  

 



 
 

Avaliação Econômica Comparativa entre a Produção de Ácido Succínico e Outros 

Produtos a partir do Glicerol 

RESUMO 

           O sistema econômico e produtivo da sociedade se fundamenta na utilização 

do petróleo, carvão e gás natural. A possibilidade de escassez do petróleo elevando 

seu valor de venda e as graves consequenciais da sua combustão ao planeta são 

importantes fatores que impulsionam o uso de biocombustíveis renováveis e 

sustentáveis. A produção de biodiesel no Brasil vem crescendo em grande escala 

desde 2005, dado início no estabelecimento de um mínimo de biodiesel adicionado 

ao óleo diesel. Como consequência direta do aumento de demanda de biodiesel, há 

um grande crescimento na oferta de glicerol, seu principal subproduto. Esse aumento 

de oferta excede em escala a demanda proveniente de suas aplicações tradicionais. 

Assim sendo, esse trabalho busca explorar técnico-economicamente o processo de 

produção de ácido succínico como processo à jusante da produção de biodiesel 

utilizando glicerol oriundo do processo como sua principal matéria prima. O estudo 

será realizado através da simulação do processo no software comercial HYSYS ® 

v12, em conjunto com as informações disponíveis na literatura, para estimar custos 

de produção e avaliar a viabilidade do processo economicamente. Além disso, com 

conhecimento da gama de outros estudos de subprocessos do glicerol já realizados, 

será feita uma análise comparativa dos diferentes empreendimentos para entender 

dentre o universo já considerado, quais se destacam e mostram maiores vantagens 

de investimento para os próximos anos. Diante do processo analisado, o ácido 

succínico mostra real viabilidade de produção, apresentando boas taxas de retorno 

de investimento. Foi observado que, comparativamente, os processos de ácido 

succínico, propilenogicol e carbonato de glicerol foram os mais atrativos e 

interessantes economicamente a serem aprofundados, uma vez que foram os 

processos que apresentaram atratividade em todos ou quase todos os cenários de 

sensibilidade do custo de capital. Resta então, aprofundar os estudos e entender 

macroeconomicamente as perspectivas de preços para os próximos anos dos 

produtos estudados e os principais mercados que impulsionariam essa demanda. 

Palavras-chave: ácido succínico, biocombustíveis; biodiesel; glicerol.  



 
 

 

ABSTRACT 

The economic and productive system of society is based on the use of oil, coal and 

natural gas. These fossil fuels are highly harmful to the environment and are 

exhaustible sources of production. Thus, the possibility of oil shortages, increasing its 

sales value and the serious consequences of its combustion on the planet are 

important factors that drive the use of renewable and sustainable biofuels. Biodiesel 

production in Brazil has been growing on a large scale since 2005, beginning with the 

establishment of a minimum amount of biodiesel added to diesel oil. As a direct 

consequence of the increased demand for biodiesel, there is a great growth in the 

supply of glycerol, its principal by-product. This increased supply exceeds in scale the 

demand coming from its traditional applications. Therefore, this work seeks to explore 

the production process of succinic acid technically and economically as a downstream 

process of biodiesel production using glycerol from the process as its principal raw 

material. The study will be carried out through the simulation of the process in the 

commercial software HYSYS ® v12, together with the information available in the 

literature, to estimate production costs and evaluate the feasibility of the process 

economically. Furthermore, with knowledge of the range of other studies of glycerol 

subprocesses already carried out, a comparative analysis of the different projects will 

be carried out to understand, among the universe already under evaluation, which 

ones stand out and show the greatest investment advantages for the coming years. In 

view of the analyzed process, succinic acid shows real production feasibility, showing 

good rates of return on investment. It was observed that, comparatively, the processes 

of succinic acid, propylene glycol and glycerol carbonate were the most interesting 

economically to be further studied, since they were the processes that presented 

attractiveness in all or almost all cost of capital sensitivity scenarios. It remains, then, 

to deepen the studies and to understand macroeconomically the price perspectives 

for the next years of the studied products and the main markets that would drive this 

demand. 

Keywords: biodiesel; biofuels; glycerol, succinic acid. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Tendo surgindo em 1920, nos Estados Unidos da América, e se 

desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, a petroquímica é um ramo da 

indústria química orgânica com altíssima relevância no setor econômico mundial 

(Torres, 1997). Por conta de sua extensa variedade de matérias-primas 

derivadas do petróleo, este setor industrial se torna extremamente germinativo e 

de suma importância para a sociedade, uma vez que produz insumos como 

detergentes, fertilizantes, solventes, plástico, produtos farmacêuticos, 

querosene, gasolina, diesel, entre outros, que são fundamentais na rotina 

doméstica e de fábricas (Products, 2008). 

Nas últimas décadas, o consumo e a demanda de energia em todo o 

mundo aumentaram gradativamente (Vlysidis, Binns, Webb, & Theodoropoulos, 

2011), e os combustíveis fósseis vem dominando o mercado e ganhando espaço 

à medida que cresce o mercado de transportes aéreos, marítimos e terrestres 

(Vlysidis, Binns, Webb, & Theodoropoulos, 2010). O gasto de energia de forma 

exponencial cria problemas no abastecimento das fontes e gera preocupações 

com o futuro global. A dependência do setor em relação ao petróleo é notória. 

Em 1999, a energia primária consumida mundialmente por fontes de energia não 

renováveis alcançou 43% e deste valor, 58% foi demandado pelo transporte. Em 

2003, o Brasil utilizou 50% de sua energia com a exploração de fontes fósseis, 

como o óleo e derivados, sendo o setor citado anteriormente o consumidor de 

quase metade desse valor (Mota, Silva, & Gonçalves, 2009). Já em 2018, o 

transporte demandou 31,1% da energia global, sendo responsável por 25,9% da 

emissão de CO2 no planeta (IEA, 2019; IEA, 2020).     

Segundo a International Energy Outlook (IEO) de 2010, o consumo de 

energia irá aumentar em 49% entre os anos de 2007 e 2035, e por consequência, 

a emissão de gases poluentes crescerá em 43%. A combustão de petróleo, 

carvão e gás natural acarreta a liberação e acúmulo de dióxido de carbono, 

metano e óxido nitroso, importantes gases responsáveis pelo efeito estufa, ou 

seja, aquecimento global (Vlysidis, 2011). Além disso, eles também são 

responsáveis pela emissão de compostos sulfurados, que são tóxicos, 
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responsáveis pelas “chuvas ácidas” e pela poluição do ar local. (Mota, Silva, & 

Gonçalves, 2009) 

Estes dados levam a algumas preocupações. Uma delas é referente às 

reservas destes combustíveis, visto que apesar das tecnologias de extração 

estarem sendo aprimoradas, a velocidade do crescimento da demanda mundial 

é inversamente proporcional às descobertas de novas fontes de petróleo (YUAN, 

CHEN, & GANI, fev, 2013).Outra preocupação é por busca por fontes 

energéticas biológicas e sustentáveis que não acarretem prejuízo ao meio 

ambiente (NALI, RIBEIRO, & HORA, 2016). 

Segundo Nejadformeshi, et.al. (2013), mesmo com o aumento crescente 

e anual da produção de biomateriais e biocombustíveis, esta representatividade 

ainda é muito pequena no comércio global. A implementação de novas diretrizes 

com a finalidade de dominar o mercado, hoje liderado pela indústria do petróleo, 

se faz necessária. Para isso, estudos que visem superar os desafios que regem 

a indústria de energia renovável, e que busquem aprimorar e selecionar as 

melhores matérias-primas, projetos e operações de processos, além de novas 

rotas biológicas, são de alta relevância no cenário mundial, para que, dessa 

forma, as futuras biorrefinarias sejam integradas e capazes de usar 

biotecnologias como um meio para a produção de produtos químicos de valor 

agregado  (Vlysidis, 2011). A Figura 1 ilustra um fluxograma de uma biorrefinaria. 
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Figura 1 – Fluxograma de uma biorefinaria. 

Fonte: Elaboração própria com base em FNR 2012 

 

O desenvolvimento de biorrefinarias integradas para a produção de 

energia, combustíveis e produtos químicos está atraindo, cada vez mais, 

atenção e investimento (Dimitrios Kastritis, 2012). Alguns trabalhos, como o de 

Anestesis Vlysidis et al. (2011), têm demonstrado que a lucratividade de uma 

planta de biodiesel pode ser aumentada em 38% quando há o processamento 

do glicerol em ácido succínico, enquanto o aumento é de 6,5% ao fazer apenas 

a purificação do glicerol bruto. 

Os combustíveis renováveis alternativos mais utilizados são o bioetanol 

e o biodiesel, produzidos a partir da biomassa (Vlysidis, Binns, Webb, & 

Theodoropoulos, 2011), que possuem como principal atrativo uma maior 

eficiência na sua combustão devido à elevada octanagem no caso do bioetanol 
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e alta cetanagem no caso do biodiesel (Sharma, Nainwal, Jain, & Jain, 2015). O 

Departamento de Energia dos EUA, em 2004, estabeleceu que um dos produtos 

químicos de maior valor agregado é o ácido succínico. Neste sentido, há um 

crescente interesse em exploração comercial e desenvolvimento de pesquisas 

científicas para se produzir este mesmo produto a partir de microrganismos onde 

são utilizados recursos renováveis de menor valor financeiro, como a biomassa 

(Wensel, 2011). 

É possível classificar um material como biomassa a partir de sua matéria 

orgânica, que pode ser de origem agrícola, florestal, de rejeitos urbanos, 

industrial ou animal. Deve-se, necessariamente, possuir energia química capaz 

de ser transformada em energia mecânica, elétrica ou térmica. Além disso, por 

conta de seu tipo de processamento, é uma fonte de energia e renovável, sendo 

considerada, praticamente, produtora zero de carbono (NALI, RIBEIRO & HORA, 

2016). 

A manufatura e a conversão da biomassa também podem originar 

substratos que servem para a fabricação de produtos químicos de alto valor 

agregado (NALI, RIBEIRO, & HORA, 2016). Dessa forma, a inserção desta 

matéria orgânica na matriz energética é uma relevante alternativa sustentável 

que ajuda a mitigar a ação dos gases de efeito estufa no aquecimento global, 

contribuindo para o fortalecimento da bioeconomia (Sharma, Nainwal, Jain, & 

Jain, 2015). 

Bioeconomia é a fração econômica que usufrui de recursos naturais 

renováveis para a manufatura de bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos, que 

serve como alternativa para o modelo econômico atual e é um potencial 

propulsor de desenvolvimento (NALI, RIBEIRO, & HORA, 2016). Nesse 

contexto, segundo Vlysidis et.al, é correto afirmar que a substituição dos 

combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia, é uma das formas 

promissoras de diminuir a dependência e os impactos ambientais causados pela 

exploração do petróleo, carvão e gás natural, e que, dessa forma, a sociedade 

está caminhando no sentido do desenvolvimento de uma bioeconomia de baixo 

carbono. 
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1.2 Objetivo do trabalho 

O presente trabalho tem como objetivo principal a simulação de um processo 

de valorização do glicerol proveniente da produção de biodiesel, bem como a 

sua avaliação econômica comparativa com estudos alternativos de valorização 

dessa mesma matéria prima. O processo estudado envolve a obtenção de ácido 

succínico a partir da fermentação anaeróbica do glicerol. Vale ressaltar que todas 

as simulações foram realizadas no simulador comercial Aspen HYSYS ® v12. 

Além disso os estudos econômicos foram realizados comparando esse com 

estudos realizados por outros membros do grupo de estudos ao qual o autor faz 

parte. Os objetivos específicos deste trabalho são: 

i. Simular os processos de produção de ácido destacando os principais 

aspectos técnicos envolvidos e considerados nas rotas de produção. 

ii. Avaliar a viabilidade econômica desses processos.  

iii. Avaliar comparativamente o processo estudado neste trabalho com os 

demais realizados pelo grupo e a partir daí tomar conclusões sobre 

quais apresentam maior potencial de implementação no mercado. 

iv. Determinar as modificações necessárias para tornar os processos 

viáveis economicamente, assim como destacar melhorias ao processo 

e próximas etapas de estudos mais aprofundados sobre os mercados 

envolvidos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Panorama dos biocombustíveis  

Os combustíveis fósseis são altamente prejudiciais ao meio ambiente e 

são fontes esgotáveis de produção, motivando, há anos, a procura por fontes 

economicamente e ambientalmente mais lucrativas (Vlysidis, 2011). Desde o 

ano de 1970, o Brasil é um dos países pioneiros na utilização de uma fonte de 

energia renovável e sustentável, sendo, neste caso, o álcool etílico, oriundo da 

fermentação da cana-de-açúcar (Mota, Silva, & Gonçalves, 2009).  

Atualmente, a produção dos biocombustíveis é baseada, 

primordialmente, em matérias-primas de produções agrícolas, tais como grãos, 

cana-de-açúcar e óleos vegetais. Tendo isto em vista, há uma competição na 

utilização desses produtos em cadeias de geração de alimentos e nos processos 

de biorrefinarias, sendo, então, uma desvantagem na indústria de energia 

renovável (Vlysidis, 2011). Nos Estados Unidos, por exemplo, escalaram como 

matéria-prima para a geração de biocombustíveis o grão de milho, o que 

ocasiona um impasse entre o setor de  alimentos e o setor de biorrefinarias, uma 

vez que o grão de milho é um importante commodity alimentar e de uso na ração 

animal, o que leva a uma elevação de preços (Nejadfomeshi, 2013). 

Recentemente, por conta dos incentivos de mercado, novos métodos de 

produção de petróleo foram investigados, como o óleo produzido a partir de algas 

e leveduras oleaginosas, indicando novas fontes de biodiesel que, ao contrário 

das culturas energéticas, não entra em conflito com o cultivo da terra por comida 

(Vlysidis, Binns, Webb, & Theodoropoulos, 2011). 

Embora as fontes de energia renováveis e sustentáveis, cada vez mais, 

sejam consideradas como a melhor alternativa para a substituição dos 

combustíveis não renováveis, infelizmente, estes ainda são mais custosos para 

se produzir e somente conseguem competir no mercado por conta de políticas 

governamentais que visam incentivar a substituição gradativa dos combustíveis 

fósseis pelos biológicos (Vlysidis, Binns, Webb, e Theodoropoulos, 2010; 

Kastritis. D, 2012). 
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2.2 A cadeia produtiva do Biodiesel 

O biodiesel é uma fonte de energia renovável oriunda de um triglicerídeo 

de origem vegetal ou animal (Vlysidis, Binns, Webb, & Theodoropoulos, 2010) 

após o processo de transesterificação com um álcool de cadeia curta, 

geralmente metanol ou etanol. A catálise básica ou ácida origina moléculas de 

ésteres metílicos ou etílicos dos ácidos graxos, e libera uma partícula de glicerina 

ou glicerol (Mota, Silva, & Gonçalves, 2009). Durante esse processo, para cada 

100kg deste biocombustível são formados 10kg de glicerol bruto, que terá 

aproximadamente 30-60% de pureza (Vaswani, 2010). 

Alguns pontos colocam esta fonte de energia renovável em destaque 

quando comparada às fontes fosseis. A diminuição na concentração de dióxido 

de carbono emitida juntamente com a redução da emissão de materiais 

particulados e com a ausência de enxofre em sua composição são os principais 

atrativos de investimento (Nejadfomeshi, 2013). Além disso, a capacidade de se 

misturar biodiesel com diesel petroquímico e atender uma extensa variedade de 

veículos sem a necessidade de pesquisa e desenvolvimento de novos motores, 

e, ainda, melhorando a lubrificação e aumentando a vida útil dos motores já 

existentes, é um importante atrativo de investimento. Essas características 

ampliam a aceitação desse tipo de biocombustíveis, e reforçam a ideia de 

possibilidade de utilização de uma cadeia química benéfica para o planeta a 

partir de seus subprodutos (Ramos, Kucek, Domingos, & Wilhem, 2003). 

A maioria dos estudos ressalta o alto custo de materiais de petróleo bruto, 

exceto para o óleo de cozinha, ilustrando desvantagem das biorrefinarias em 

relação à refinaria de petróleo convencional. A produção de biodiesel custa mais 

do que o diesel de petróleo e, para ser competitivo, este é subsidiado pelos 

governos ou está isento de impostos especiais de consumo. Para que a indústria 

de energia renovável seja economicamente viável, a valorização de seus 

subprodutos se faz necessária, e isso ressalta a importância pela busca de 

agregar valor à cadeia produtiva. Contudo, uma questão que deve ser levada em 

consideração para manter o ideal de um sistema ecologicamente correto e 

economicamente favorável, é que o aumento da produção global de biodiesel 

inevitavelmente levará a um excesso de oferta e uma subsequente queda de 
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preço para o glicerol e um excesso desse composto químico a ser descartado 

(Vlysidis, Binns, Webb, & Theodoropoulos, 2011). 

Estimulada por este cenário, novas metodologias de cadeia produtiva vêm 

sendo pesquisadas e desenvolvidas com o objetivo de melhorar a eficiência das 

biorrefinarias e a lucratividade deste mercado. A procura por novas 

aplicabilidades para os subprodutos da cadeia de biodiesel é a melhor forma de 

agregar valor a este processo químico e, paralelamente, reduzir descarte de 

resíduos no ambiente. A técnica de integração energética é aplicada em 

biorrefinarias integradas de biodiesel, que também é capaz de originar ácido 

succínico, um dos derivados mais relevantes, atualmente, desta cadeia 

produtiva. Este tipo de procedimento confere vantagem na competição contra as 

refinarias convencionais (Vlysidis, 2011). 

 

2.3 Glicerol 

O Glicerol é um composto químico puro resultante do processo de 

produção do biodiesel, ou, ainda, durante a fermentação de algumas bactérias, 

que vem sendo amplamente estudado com a finalidade de buscar novas 

aplicações e agregar valor à cadeia produtiva deste biocombustível (Vlysidis, 

2011; Mota, Silva, e Gonçalves, 2009). 

Como foi mencionado no capítulo anterior, 10% do total de biodiesel 

produzido é composto por Glicerol bruto (Vaswani, 2010). Em outras palavras, 

para cada 90 m3 deste combustível ecológico são originados, a partir do 

processo de transesterificação, cerca de 10 m3 de glicerina. Conclui-se, então, 

que a viabilização da manufatura do biodiesel está intimamente ligada à 

preocupação com a geração de glicerol excedente deste processo, adicionando 

mais um desafio na busca por um mercado de combustíveis mais ecológico. A 

procura por uma grande aplicabilidade deste produto químico e, por 

consequência, a agregação de valor à esta cadeia produtiva, é extremamente 

importante para a sociedade e o meio ambiente (Mota, Silva, & Gonçalves, 2009) 

(Suwimon Kanchanasuta, 2021). 
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Aplica-se o termo glicerina aos produtos comerciais purificados, 

normalmente contendo pelo menos 75% de glicerol, ou seja, trata-se de um 

glicerol que foi quimicamente tratado para se tornar altamente puro (Suwimon 

Kanchanasuta, 2021). Esta corrente rica em glicerol também pode ser 

subdividida como ‘’glicerina loira’’, cujo nível de pureza fica em torno de 85% e a 

“glicerina USP” (bidestilada), 99,5% pura (Franco, 2018). A rota de purificação 

segue as etapas de: acidificação, precipitação, neutralização, destilação simples, 

filtração, destilação à vácuo, descoloração e troca de íons. Esse grau de pureza 

acaba por permitir uma extensa lista de possibilidades de utilização em muitas 

áreas comerciais, como nas indústrias de cosméticos, higiene, alimentícia, 

farmacêutica, de tabagismo, entre outras. No âmbito de transformação química, 

sua aplicabilidade ainda é diminuta, e seu uso se dá principalmente na produção 

de explosivos, como a nitroglicerina, e na formação de resinas alquídicas (Lee 

et al., 2001; Vlysidis, 2011).  

Figura 2 - Fluxograma simplificado da cadeia produtiva de biodiesel e glicerina a partir 
de óleos vegetais ou gordura animal. Fonte: Ramos et al., 2003) 
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O glicerol também é capaz de gerar diversos tipos de derivados químicos, 

que possuem grande potencial de serem trabalhados na produção de aditivos 

para combustíveis, surfactantes, flavorizantes, solventes, entre outros (Mota, 

Silva, & Gonçalves, 2009). A atenção para o descarte destes compostos 

químicos não deve ser esquecida, uma vez que os aterros sanitários ou a queima 

dos mesmos irá causar poluição do ar ou do meio ambiente, o que é altamente 

prejudicial e oposto ao que se tem buscado (Suwimon Kanchanasuta, 2021).  

O processamento químico do glicerol pode ser setorizado da seguinte 

forma: oxidação, redução, decomposição, gaseificação e pirólise (Vlysidis, 

2011). Este promissor substrato de carbono está disponível em recursos 

renováveis em grandes quantidades e pode ser utilizado por uma série de 

microrganismos para a produção de biocombustíveis e bioquímicos. Atualmente, 

além da indústria de biodiesel, o glicerol é produzido como um subproduto 

excedente na crescente indústria de oleoquímico para a produção de sabonetes, 

ácidos graxos, ceras e surfactantes (Lee, Lee, & Chang, 2010). 

Como desvantagem da utilização deste componente químico pode-se 

citar o elevado custo para realizar o processo de refinamento do glicerol bruto e 

como consequência, os pequenos e médicos produtores acabam optando por 

arcar com os custos do descarte, que são mais baixos. Portanto, devem ser 

desenvolvidos novos métodos para solucionar esta falha na balança de oferta e 

demanda, pois no contexto da bioeconomia o glicerol deve ser considerado não 

como um resíduo com impurezas, mas como matéria-prima e um coproduto para 

as biorrefinarias (Vlysidis, Binns, Webb, & Theodoropoulos, 2010). 

 

2.4 Ácido Succínico  

2.4.1 Introdução 

O ácido succínico (AS) é um ácido dicarboxílico, cuja fórmula molecular é 

C4H6O4, que pode ser produzido a partir de matérias-primas renováveis através 

de processamento microbiológico (Suwimon Kanchanasuta, 2021). Em outras 

palavras, trata-se de um composto químico intermediário no ciclo do ácido 

tricarboxílico durante o metabolismo aeróbio, e um produto final durante o 

metabolismo anaeróbio de diversos microrganismos  (Vlysidis, 2011). 
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Atualmente, a principal forma de geração do ácido succínico é a partir de 

processos catalíticos com elevado gasto energético e propiciando a formação de 

resíduos químicos (Suwimon Kanchanasuta, 2021). Essa produção 

convencional envolve o processamento de recursos fósseis como o petróleo por 

meio da oxidação de n-butano ou benzeno via anidrido maleico, seguida de 

hidrólise e desidrogenação (Pierre Wensel, 2011). O benzeno é um importante 

composto químico de característica cancerígena, e o ácido succínico é capaz de 

substituir diversos derivados do mesmo, o que agrega valor à sua cadeia 

produtiva (Saxena et.al., 2017). 

O mercado do AS é extremamente pequeno, especialmente nas 

produções químicas. Todavia, ao mencionarmos seu processamento de base 

biológica, devemos citar a vantagem da produção deste ácido a partir de um 

processo conhecido como fermentação. Esta reação bioquímica é realizada por 

organismos eucarióticos e procarióticos, que são capazes de converter uma 

fonte de carbono simples em vários álcoois. As bactérias e fungos possuem 

genes específicos que codificam enzimas fundamentais para que haja a 

fermentação e, dependendo do ciclo, dará origem ao ácido succínico como 

produto intermediário ou final. Sendo assim, graças a esse tipo de bioconversão, 

há a possibilidade de expansão deste mercado para produtos químicos e de 

commodities (Vaswani, 2010; Vlysidis et al., 2011). 

  

2.4.2  Microorganismos produtores e o processo fermentativo 

Durante o processo fermentativo, é de conhecimento técnico que a fonte 

de carboidrato simples que servirá como substrato para o processo fermentativo 

celular é de extrema relevância, pois os subprodutos gerados durante cada etapa 

bioquímica são capazes de influenciar os produtos finais. A formação de ácido 

acético como excedente da cadeia química reduz o rendimento de ácido 

succínico e faz com que a reação de purificação seja mais difícil e de elevado 

custo. Ou seja, a presença deste subproduto afetada de forma negativa a cadeia 

produtiva do ácido succínico. Portanto, os processos de fermentação para 

produção do mesmo com formação reduzida de ácido acético devem ser 
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desenvolvidos para melhor desempenho e valorização socioeconômica (Pierre 

Wensel, 2011). 

O desafio de reduzir a emissão de dióxido de carbono e demais gases 

causadores do efeito estufa, juntamente com a necessidade de encontrar e 

fabricar um componente químico sustentável e renovável capaz de produzir os 

mesmos produtos oriundos dos combustíveis fósseis, é urgente. Levando isto 

em consideração, a característica mais vantajosa e que atrai mais interesse na 

manufatura do ácido succínico é a necessidade do dióxido de carbono (CO2) 

como substrato para os microrganismos durante seu processo de fermentação, 

pois, consequentemente, haverá a redução da emissão deste importante gás 

responsável pelo aquecimento global (Vaswani, 2010). 

Como foi citado no estudo realizado por Corona-González et al. (2008), 

há uma grande variedade de bactérias que são capazes de originar o Ácido 

succínico, e a maioria delas são isoladas a partir do rúmen bovino. As mais 

conhecidas são: Anaerobiospirillum succiniciproducens, Mannheimia 

succiniciproducens, Corynebacterium glutamicum, Escherichia coli e 

Actinobacillus succinogenes. Esta última é considerada uma das mais 

promissoras e tem atraído maior atenção mundial por conta da sua capacidade 

de utilização em variados recursos renováveis, tais como: soro de leite (lactose), 

glicerol, hidrolisados de madeira e galactose (Lee, Lee, & Chang, 2010). Além 

disso, as A. succinogenes são capnofílicas, ou seja, necessitam de meios com 

elevadas concentrações de dióxido de carbono para se desenvolverem durante 

seu processo fermentativo. Esta característica é altamente vantajosa e atrai 

grande interesse na manufatura do ácido succínico, pois, consequentemente, 

haverá a redução da emissão deste importante gás responsável pelo 

aquecimento global, solucionará a busca por indústrias mais sustentáveis e de 

maior valor agregado (Vaswani, 2010; Vlysidis, 2011). 

Com alto potencial para captar o interesse e investimento das empresas 

globais que avaliam alternativas para substituir os combustíveis fósseis 

(Vaswani, 2010), este produto de base biológica é um commodity químico com 

uma grande capacidade de utilização em vários setores, tais como na produção 

de resinas sintéticas, polímeros biodegradáveis, herbicidas, fungicidas, tintas, 

detergentes, entre outros. Inclusive, serve também como regulador do 
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crescimento das plantas, além de aumentar a eficiência metabólica em gado de 

criação (Lee, Lee, & Chang, 2010). Ademais, o que tem captado grande atenção 

nas últimas décadas são os estudos mais recentes realizados, cujos resultados 

demonstram que a produção fermentativa de ácido succínico a partir de recursos 

renováveis pode ser mais econômica do que os processos baseados no petróleo 

(Corona-Gonzáles, et al., 2008).  

Vários processos ecológicos estão sendo pesquisados para serem 

inseridos na cadeia produtiva das indústrias químicas. A fermentação microbiana 

usufruindo do glicerol é uma das que tem sido mais incentivada. (Suwimon 

Kanchanasuta, 2021). De acordo com a pesquisa realizada por Lee, et al. (2008), 

a produção de ácido succínico a partir da fermentação do glicerol pela A. 

succinogenes foi mais eficiente do que a cultura utilizando glicose como fonte 

única de carbono. Estes dados fortalecem a ideia de que é vantajoso utilizar o 

glicerol na manufatura deste ácido, cujo benefício ambiental é inegável, já que 

se estaria redirecionando um efluente da indústria oleoquímica, além de ser 

economicamente mais atrativo, uma vez que é feito a partir de uma matéria-

prima de baixo custo. 

 

2.4.4 Análise comparativa dos processos de produção de AS 

Atualmente, a comercialização do AS é desafiadora quando levada em 

consideração a lucratividade limitada desses processos dedicados 

exclusivamente ao ácido succínico, devido ao alto custo de processamento e a 

escala industrial mínima disponível (Pierre Wensel, 2011). Devido a isso, 

pesquisas relatam e defendem a inserção do glicerol na cadeira produtiva desta 

biomassa como uma alternativa de substrato para glicose, visto que oferece 

várias vantagens para a geração e purificação de ácido succínico. Ao utilizar o 

glicerol uma proporção muito maior de ácido succínico, quando comparado ao 

ácido acético, poderá ser obtida do que quando se utiliza glicose como substrato, 

por exemplo (Pyung Cheon Lee, 2001). 

Na Tabela 1 podem ser observados os demais processos de produção de 

AS já estudados e os resultados obtidos nesses estudos. Percebe-se um 

destaque no rendimento e produtividade, além da baixíssima geração de 
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subprodutos do processo contínuo com A.succiniciproducens, o que contribui 

fortemente para que esse seja o meio escolhido como objeto de estudo para 

esse trabalho. A coluna SA/By-pr. destaca a relação de formação de ácido 

succínico contra a formação de subprodutos e, novamente, esse estudo de Lee 

et al. (2010) se destaca quando comparado aos demais, alcaçando não só a 

melhor relação SA/By-pr como a formação de apenas um subproduto, o ácido 

acético, enquanto nos demais processos era comum a formação conjunta do 

ácido fórmico. Sendo assim, nesse trabalho será desenvolvida a simulação do 

processo com base nos resultados obtidos por Lee et al (2010) tendo em vista 

os pontos destacados anteriormente sobre as vantagens desse estudo frente 

aos demais. 

Tabela 1 - Resultados da produção de ácido succínico a partir do glicerol por diversos 
microrganismos 

Microorganismo Sistema Rendimento Produtividade Final Inicial 
Fontes de 

C* 
SA/By-

Pr. 
Ref 

    g/g g/L/h [SA]g/L GLR(g/L)       

A.succiniciproducens B 1.30 0.155 4.9 6.5 YE, Polypt 25.8:1 1 

A.succiniciproducens F - B  1.60 0.157 19 10 YE, Polypt 31.7:1 1 

B.succiniciproducens 
DD1 

B 1.20 0.900 8.4 10.2 YE, Polypt 9.3:1 2 

A.succiniciproducens C 1.37 2.100 15.5 11.3 YE, Polypt 40.0:1 3 

B.Succiniciproducens 
DD1 

C 1.02 0.094 5.21 5.1 YE 7.0:1 4 

E.coli (gen. mod.) B 1.03 0.084 12.1 11.8 
Luria broth 

or NBS 
9.6:1 5 

E.coli (gen. mod.) B 0.69 0.194 14 21 - 14.0:1 6 

Y. lipolytica B 0.36 0.271 45.5 126.1 YE,Bactopt. N/A 7 

 Ref Referência 

 1 (Lee et al.,2001) 

 2 (Scholten and Dagele, 2008) 

 3 (Lee et al.,2010) 

 4 (Scholten et al., 2009) 

 5 (Zhang et al., 2010) 

 6 (Blankschien et al., 2010) 

 7 (Yuzbashev et al., 2010) 

 

*B: Batelada, F-B: Batelada Alimentada, C: Contínuo, YE: Extrato de levedura, Polypt: Polipeptona,  

SA/by-pr.: Ácido Succínico/Subprodutos. *Fontes adicionais além do glicerol que contêm carbono.  

Fonte: Elaboração própria com base em VLYSIDIS (2011) 
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3 SIMULAÇÃO DO PROCESSO 

Considerando o cenário apresentado, o presente trabalho tem como 

objetivo realizar uma análise econômica comparativa afim de verificar a 

viabilidade da produção de ácido succínico como subproduto do glicerol em uma 

planta de biodiesel (Kumar, 2017). 

O processo de análise será realizado em dois módulos destintos: o 

primeiro abordará a simulação computacional para determinação dos valores 

para a produção, assim como a quantificação de insumos utilizados. O segundo 

destacará uma análise econômica utilizando dados obtidos no primeiro módulo 

de estudo, assim como demais informações obtidas na literatura estudada. Essa 

segunda etapa, almeja, também, a determinação de diferentes formas de realizar 

o investimento e integração do processo de forma ideal, assim como a 

comparação com os resultados obtidos no estudo de produção de outras 

substâncias, e, finalmente, encontrar, comparativamente, qual seria o melhor 

investimento a ser realizado. Sendo assim, o estudo será realizado com base no 

processo de produção de ácido succínico por fermentação contínua com 

Anaerobiospirillum succiniciproducens cultivadas no glicerol Lee et al. (2010). 

 

3.1 Considerações Iniciais 

Para a simulação do processo foi empregado o simulador comercial 

Aspen HYSYS ® v12. 

Antes do desenvolvimentoda simulação propriamente dita, é necessária 

a definição dos componentes químicos e de suas propriedades, dos modelos 

termodinâmicos para a fase líquida e a fase gasosa e da cinética das reações 

envolvidas, assim como o estado em que as matérias primas entram no 

processo. Todas as substâncias químicas necessárias para a simulação se 

encontram disponíveis no banco de dados do simulador Aspen HYSYS ® v12, 

exceto a Biomass que representa biomassa de bactérias inseridas para o 

processo de fermentação. Esta foi considerada um sólido hipotético no 

simulador.  

Para a simulação do processo de produção do ácido succínico, adotou-

se como referência principal o trabalho de Vlysidis et al. (2011), que propõe um 



23 
 

 
 

fluxograma para a produção de biodiesel e um fluxograma para produção de 

ácido succínico a partir do glicerol excedente da planta de biodiesel. 

 

3.2 Modelo Termodinâmico 

A escolha do modelo termodinâmico é de vital importância para se obter 

uma simulação condizente com a realidade. A principal influência desta escolha 

é notada nas unidades de separação da mistura de produtos obtida após a etapa 

de reação. 

O modelo UNIQUAC (UNIversal QUAse Chemical) foi aplicado para 

estimar os dados com auxílio do modelo de Peng-Robinson na fase de vapor. A 

seleção do modelo teve como base o fato das misturas serem altamente não 

ideais, enquanto o UNIQUAC é comprovadamente capaz de se obter resultados 

satisfatórios. Os coeficientes de interação binária para este modelo se 

encontram no Anexo I. 

O bioprocesso estudado em Lee at al. (2010) e Vlysidis et al. (2011) foi 

adaptado e disposto em um reator de conversão no simulador para estimar 

composições e condições termodinâmicas. 

 

3.3 Estado da Matéria Prima 

Como o objetivo do presente trabalho é a integração da produção do 

ácido succínico com a produção de biodiesel, é necessário determinar a corrente 

que apresenta a composição mais adequada dentro do fluxograma do processo 

de biodiesel para que seja a corrente de entrada no processo de ácido succínico. 

Com base nas informações fornecidas pelo trabalho de pesquisa de 

Vlysidis et al. (2011), existem duas opções possíveis que podem ser 

consideradas como fluxos de entrada para o processo. A primeira alternativa é: 

o produto obtido após a etapa de neutralização, que contém uma composição 

percentual em massa de 85% de glicerol, 11,6% de água, 3,2% de metanol e 

0,2% de biodiesel. Outra opção é: o fluxo final do processo de purificação do 

glicerol (glicerol duplamente destilado), que possui pureza próxima a 99,5%. 

O modelo cinético desenvolvido para este trabalho utiliza uma mistura 

de 80% de glicerol e 20% de água (porcentagem em massa) como matéria-
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prima. Com a finalidade de garantir a precisão da simulação da reação, é 

determinado que a corrente de entrada deve ser o mais próximo possível dessas 

condições (ZHOU et al., 2010). Dito isso, a corrente fornecedora da matéria 

prima para a produção de ácido succínico será a corrente após o processo de 

purificação do glicerol. 

Vale ressaltar que, de acordo com a Resolução ANP nº 30 de 06 de 

agosto de 2013, normativa que regulamenta todas as atividades de produção de 

biodiesel no Brasil, inclusive a fase de construção, determina que a fase de 

purificação do glicerol existia em todos os processos de obtenção do biodiesel. 

Portanto, em todas as fábricas no Brasil, é possível utilizar corrente próxima à 

necessária para o processo de produção do AS, ou ajustar sua composição para 

esse fim. 

Será considerado que as condições operacionais dentro do processo de 

produção do biodiesel, especificamente das etapas de purificação do glicerol, 

foram ajustadas para atingir a composição desejada da mistura glicerol/água 

para o processo de ácido succínico. 

 

3.4 Modelagem da reação 

Para o projeto do reator é necessário definir a cinética ou conversão que 

descreva o comportamento dos reagentes e produtos no processo de 

fermentação do glicerol. Na literatura, a produção de ácido succínico contempla, 

na maioria dos casos, um processo fermentativo, seja ele em batelada, batelada 

alimentada ou um processo contínuo. Em sua maioria, trata-se de processos em 

batelada ou batelada alimentada que exigem ciclagem dos materiais ou múltiplos 

reatores para poder aproximar o processo de um processo contínuo. Tendo em 

vista a produtividade, o redimento e conversão encontrados na literatura, foi 

escolhido que nesse trabalho estudarmos o processo contínuo de produção de 

AS estudado e detalhado por Lee et al. (2011). 

 

 

 

  



3.5 Projeto  

Define-se como projeto base o processo de obtenção do ácido succínico a 

partir da fermentação do glicerol com leveduras A. succiniciproducens. Neste tópico 

são apresentados aspectos técnicos e operacionais das unidades empregadas em 

cada parte do processo. 

O fluxograma do processo, apresentado na Figura 3 como resultado do 

projeto realizado no HYSYS ® destacando correntes e equipamentos, envolve a 

preparação da matéria prima, reator, integração energética e separação dos 

produtos. 

Segundo a ANP, no mês de março de 2018 foram produzidos 452.444 m3 

de biodiesel no Brasil. Usando dados da literatura, Young (2015) calculou um valor 

de 897,3 kg/m3 para a densidade do biodiesel de soja no Brasil. Convertendo, então, 

para base mássica, o Brasil teve uma produção de 405,98 x 104 kg de biodiesel no 

mês de março. Segundo a ANP, nessa data 51 plantas se encontravam em 

operação. O resultado é uma produção média aproximada de 10700 kg/h de 

biodiesel por planta. Considerando que para cada 100 kg de biodiesel produzidos 

são gerados 10 kg de glicerol, obtém-se uma produção média de cerca de 1070 

kg/h de glicerol. Portanto este será o valor usado para o dimensionamento dos 

equipamentos de uma unidade média de produção de ácido succínico vinculada a 

uma planta de produção de biodiesel.  

As Tabelas 2 e 3 representam os resultados e caracterizações das 

correntes de  processo avaliado nesse trabalho. Destacam a fração molar de cada 

corrente, seus parâmetros termodinâmicos e fluxos envolvidos.



Figura 3 - Fluxograma gerado no Aspen HYSYS ® 



 

Tabela 2 – Caracterização das correntes do processo de produção de ácido succínico. 

Parâmetro Unidade ReactorInlet Outlet Biomass 
GLR + 
H2O 

GLR GLR-2 Water 

H2O Frac. Molar 0,9865 0,9878 0,0000 0,9868 0,2546 0,2546 1,0000 

Metanol Frac. Molar 0,0040 0,0041 0,0000 0,0040 0,2278 0,2278 0,0000 

Glicerol Frac. Molar 0,0092 0,0000 0,0000 0,0092 0,5176 0,5176 0,0000 

Biomassa Frac. Molar 0,0002 0,0004 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Fórmico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Acético Frac. Molar 0,0000 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Succínico Frac. Molar 0,0000 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ar Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

         

  Unidade ReactorInlet Outlet Biomass 
GLR + 
H2O 

GLR GLR-2 Water 

Fração de vapor  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Temperatura C 38,55 37,45 37,00 38,56 69,54 38,00 25,00 

Pressão kPa 100,31 100,31 100,31 101,33 40,00 7,47 100,00 

Vazão Molar kgmole/h 81,16 80,84 0,02 81,14 1,44 1,44 79,70 

Vazão Mássica kg/h 1.525,14 1.525,14 3,60 1.521,53 85,73 85,73 1.435,80 

Vazão Liquido m3/h 1,52 1,51 0,00 1,51 0,07 0,07 1,44 

Fluxo de Calor kcal/h -5,57E+06 -5,57E+06 4,32E+01 -5,57E+06 -1,62E+05 -1,64E+05 -5,43E+06 

         

Parâmetro Unidade Water2 
Biomass 

Sep 
Filtrado1 Vap-0 Vap 0 2 

H2O Re-
use 

Filtrado2 

H2O Frac. Molar 1,0000 0,0000 0,9882 0,9571 0,9878 0,9950 0,9031 

Metanol Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0041 0,0418 0,0041 0,0043 0,0010 

Glicerol Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Biomassa Frac. Molar 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

Ácido Fórmico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Acético Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0007 0,0011 0,0007 0,0007 0,0009 

Ácido Succínico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0070 0,0000 0,0070 0,0000 0,0950 

Ar Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

         

  Unidade Water2 
Biomass 

Sep 
Filtrado1 Vap-0 Vap 0 2 

H2O Re-
use 

Filtrado2 

Fração de vapor  0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Temperatura C 38,55 37,45 37,45 37,45 37,45 101,00 101,00 

Pressão kPa 100,00 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 

Vazão Molar kgmole/h 79,70 0,03 80,82 0,00 0,00 74,83 5,98 

Vazão Mássica kg/h 1.435,80 5,37 1.519,77 0,00 0,00 1.354,80 164,97 

Vazão Liquido m3/h 1,44 0,00 1,51 0,00 0,00 1,36 0,15 

Fluxo de Calor kcal/h -5,41E+06 6,68E+01 -5,57E+06 0,00E+00 0,00E+00 -4,28E+06 -4,85E+05 
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Tabela 3 – Caracterização das correntes do processo de produção de ácido succínico. 
(continuação) 

Parâmetro Unidade Resf 
SA-

PreEvap 
Bulk-1 SA-Pure Bulk-2 Air Inlet Hot Air 

H2O Frac. Molar 0,9031 0,2219 0,9978 0,0000 0,8267 0,0000 0,0000 

Metanol Frac. Molar 0,0010 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Glicerol Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Biomassa Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Fórmico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Acético Frac. Molar 0,0009 0,0002 0,0010 0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 

Ácido Succínico Frac. Molar 0,0950 0,7779 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ar Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1724 1,0000 1,0000 

         

  Unidade Resf 
SA-

PreEvap 
Bulk-1 SA-Pure Bulk-2 Air Inlet Hot Air 

Fração de vapor  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Temperatura C 4,00 110,22 4,00 247,85 247,85 25,00 100,00 

Pressão kPa 100,30 29,99 20,00 101,30 101,30 101,32 101,32 

Vazão Molar kgmole/h 5,98 0,73 5,25 0,57 0,20 0,03 0,03 

Vazão Mássica kg/h 164,97 70,04 94,93 67,11 3,91 0,98 0,98 

Vazão Liquido m3/h 0,15 0,05 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 

Fluxo de Calor kcal/h -4,98E+05 -1,34E+05 -3,60E+05 -1,18E+05 -9,04E+03 -6,58E-02 1,75E+01 

         

  Unidade 
E-101-
Duty 

E-100-
Duty 

Flash-Duty 
Cooler 
Duty 

CS-Duty Sec-Duty Air Heater 

Heat Flow kcal/h 19.667,87 1.823,52 806.422,07 12.937,47 4.077,72 7.113,01 17,53 

 

 

3.6 Dimensionamento do Reator 

Para dimensionar o reator a principal hipótese a ser considerada é a 

simplificação do processo de fermentação em um processo realizado em um reator 

de conversão, além disso, foi considerado um scale up do modelo cinético de 

reação estudado por Lee et al. (2010). 

Para cálculo do volume do reator e, por consequência, dos custos dos 

vazos, a vazão volumétrica foi multiplicada pelo tempo de retenção. 
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Deve-se observar que quando a taxa de diluição (D) é considerada superior 

a 0,14, a concentração de ácido acético em estado estacionário aumenta 

inesperadamente de 0,41 para 0,51 g L-1. Portanto, a razão S/A (razão mássica de 

ácido succínico e ácido acético) diminuiu de 40:1 em D de 0,032 h-1 para 15:7:1. Os 

resultados indicam, também que um pH de 6,2 é favorável ao crescimento de A. 

succiniciproducens, e o rápido crescimento de A. succiniciproducens tende a 

produzir mais ácido acético para equilibrar adequadamente as mudanças ou 

demandas fisiológicas/metabólicas. De acordo com a via catabólica proposta por 

Lee et al. (2001) mencionada anteriormente, as células de crescimento rápido 

precisam produzir mais ácido acético para produzir adenosina trifosfato. 

Sendo assim, como descrito por Lee et al. (2010) e observado na Tabela 3, 

para a produção ótima de AS a partir do glicerol, o ideal é uma taxa de diluição de 

0,14 h-1, o que equivale a um tempo de residência de 8 horas. 

 

Tabela 4 - Parâmetros de estado estacionário e rendimentos de crescimento e produtos 
finais durante uma fermentação contínua anaeróbica de estágio único de glicerol por A. 

succiniciproducens em diferentes taxas de diluição (initial glycerol concentration in the feed, 
11.3 g L-1; pH 6.2) 

D (h-1) X (g L-1) S (g L-1) SA (g L-1) AA (g L-1) YX/S  (g g-1) YSA/S  (g g-1) YAA/S  (g g-1) CR 

0.022 0.49 0.0 16.0 0.41 0.043 1.42 0.035 1.18 

0.032 0.50 0.0 16.1 0.40 0.044 1.42 0.035 1.18 

0.042 0.52 0.0 16.0 0.40 0.046 1.42 0.035 1.19 

0.053 0.51 0.0 15.2 0.42 0.045 1.35 0.035 1.14 

0.064 0.55 0.0 15.7 0.41 0.049 1.39 0.035 1.17 

0.10 0.61 0.0 15.3 0.40 0.054 1.35 0.035 1.17 

0.14 0.62 0.0 15.5 0.43 0.055 1.37 0.035 1.17 

0.19 0.46 3.0 11.1 0.50 0.055 1.34 0.068 1.16 

0.25 0.35 4.8 8.0 0.51 0.054 1.23 0.077 1.09 

*Taxa de diluição de D, concentração de células X, glicerol S, ácido succínico SA, ácido acético AA, 

rendimento de biomassa YX / S, rendimento de ácido succínico YSA/S, rendimento de ácido acético 

YAA/S, recuperação de carbono CR. Elaboração própria, adaptado de Lee et al. (2010) 

 



30 
 

 

 

 

3.7 Trocador de Calor 

De acordo com estudos preliminares da literatura, principalmente, com base 

no modelo proposto por Vlysidis (2011), o sistema demanda de quatro principais 

trocadores de calor para preparar as correntes em diferentes etapas do processo 

de produção de AS. Desde as correntes pre-fermentação até as correntes de 

purificação do ácido succínico. 

A fim de otimizar e reaproveitar recursos, decidiu-se a implementação de 

trocadores de calor, do tipo bitubulares contracorrente passo simples, para obter a 

integração energética de tais correntes com a correntes de matéria prima de glicerol 

e água. 

Para o projeto do trocador de calor foi utilizada a metodologia e regras 

heurísticas propostas por Seider et al. (2009). A troca térmica dentro do 

equipamento é modelada pela Equação (3.1). 

 

 𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇𝐿𝑀 (3.1) 

 

onde: Q é a taxa de transferência de calor; 

U é o coeficiente global de transferência de calor; 

𝐴 é a área de troca térmica; 

∆TLM é a média logarítmica da diferença de temperaturas. 

 

A taxa de transferência de calor, a área de troca térmica e o coeficiente 

global de transferência de calor foram obtidos diretamente do simulador, a partir dos 

valores das temperaturas e pressões de entrada e saída das correntes. 

Para uma análise inicial, usou-se como referência as demandas de troca 

térmica apresentadas no modelo de Vlysidis (2011), as quais definem uma 

temperatura mínima de aproximação das correntes pre-fermentação de 37 °C, para 

evitar uma área de troca térmica excessivamente grande lembrando que essa 

otimização da área pode implicar em maiores custos com fluidos de utilidade 

(aquecimento/resfriamento). A estimativa inicial de queda de pressão nos dois lados 
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do trocador foi de 32,5 kPa, como sugerido por Seider et al. (2009) e de acordo com 

Vlysidis (2011). 

Como sugerido na heurística em Seider et al. (2009), foram considerados 

para os casos de trocadores com área de troca térmica menor que 200 ft2, foram 

dimensionados trocadores de calor bitubulares contracorrente passo simples. 

Durante os processo iniciais de aquecimento d’água e resfriamento do 

glicerol de alimentação, as bombas, que serão necessárias para atingir os níveis de 

pressão exigidos no processo e evitar refluxo, não foram consideradas no 

fluxograma nem no custos já que, como descrito por Towler e Sinott (2008), o custo 

é irrelevante comparado ao custo total da planta. 

 

3.8 Sistema de separação 

Nesta seção são apresentadas as operações necessárias para purificação 

do ácido succínico após a fermentação contínua. 

Para a síntese do sistema de separação será adotada a metodologia 

descrita por Seider et al. (2003), a qual tem como critério de comparação a 

volatilidade relativa dos compostos, definida na Equação (3.2). 

 

 
𝑎𝑖,𝑗 =

𝑦𝑖/𝑥𝑖

𝑦𝑗/𝑥𝑗
 

(3.2) 

 

na qual yi e xi representam a fração molar do componente “i” na fase 

gasosa e líquida, respectivamente. 

 

A corrente de saída do reator é bifásica, composta por ácido succínico, 

metanol, biomassa, ácido acético e água. Após a saída do reator, a biomassa 

residual é retirada no filtro rotativo a vácuo. A água é o segundo componente que 

deve ser removido (primeiro componente retirado após a biomassa sólida), já que é 

utilizado em grade quantidade no processo de fermentação, pode ser reciclado para 

dentro do processo, diminuindo assim o custo de água de processo. Essa corrente 

não foi inclída no fluxograma e na simulação pois acarretaria complexidades de 

cálculos por parte do sistema por aproximações dentro da faixa de erro dos modelos 
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matemáticos útilizados, sendo assim apenas foi assumida a redução no custo. 

Operações de um único estágio devem ser implementadas quando os valores das 

volatilidades relativas entre os componentes chave for muito grande, por exemplo 

maior que 10000 (SEIDER et al., 2009). Assim, para a separação da água da 

corrente foi usado um vaso de flash. 

 

 

3.9 Dimensionamento do vaso flash 

O separador líquido-gás (vaso de flash) foi dimensionado de acordo com a 

metodologia proposta por Towler e Sinnott (2008). Os autores especificam que o 

diâmetro do vaso deve ser suficientemente grande para que a velocidade do gás 

seja menor do que a velocidade de separação das gotículas de líquido. O diâmetro 

do equipamento pode ser calculado pela Equação (3.2). 

 

 

𝐷𝜐 = √(
4𝑉𝜐

𝜋𝑢𝑠

) 

(3.3) 

 
 

Onde: Vv é a vazão volumétrica da fase gasosa [m3⁄s]; 

us é a velocidade de separação das gotículas de líquido [ m⁄s ]. 

 

Os autores sugerem que a altura do vaso seja igual ao diâmetro, ou igual a 

1 m caso o diâmetro seja menor do que 1 m. O nível de líquido dentro do 

equipamento depende do hold up, para o qual os autores sugerem um tempo igual 

a 10 minutos. Finalmente, a entrada da carga deve se encontrar no mínimo 60 cm 

acima do nível de líquido. A Figura 4.1 é um esquema das dimensões do vaso de 

flash. 

A velocidade de separação das gotículas de líquido pode ser calculada pela 

Equação (3.4). 
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𝑢𝑠 = √(
(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺) ∗ 0,07

𝜌𝐺

) 

(3.4) 

 

Onde: 𝜌𝐿 é a densidade da fase líquida [kg⁄m3];  

𝜌𝐺  é a densidade da fase gasosa [kg⁄m3]. 

0,07 é o fator de ajuste de velocidade. 

 

Figura 4 - Esquema das dimensões do vaso do flash. 

 

Fonte: Towler e Sinnott (2008), adaptado pelo autor. 

 

Para separar a água (que pode e deve futuramente ser reciclada) dos 

demais componentes, é necessário aquecimento. Para tal troca térmica foi 

considerada uma serpentina dentro do vaso, com vapor de baixa pressão a 125° C. 

 

3.10 Filtro de tambor rotativo a vácuo 

O processo de separação do AS possui duas etapas onde há separação de 

sólidos e líquidos. Tais separações são realizadas com o uso de filtros de tambor 
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rotativo com base na planta referência de Vlysidis (2011). Um tambor de filtro de 

vácuo rotativo consiste em uma membrana de filtro cilíndrica que é parcialmente 

submersa em uma pasta para ser filtrada. O interior do tambor é mantido abaixo da 

pressão ambiente. À medida que o tambor gira pela lama, o líquido é sugado pela 

membrana, deixando os sólidos aglomerarem-se na superfície desta enquanto o 

tambor é submerso. Uma faca ou lâmina é posicionada para raspar o produto da 

superfície. 

As dimensões dos filtros DVF (filtro de tambor a vácuo, na sigla em inglês) 

foram estimadas como sendo equivalentes às sugeridas por Vlysidis (2011), uma 

vez que o nível de produção da planta em questão é similar. 

 

3.11 Cristalizador 

Após o evaporador, a corrente de produto entra em um cristalizador de 2 

m2, igualmente baseado no processo definido por Vlysidis (2011), com base em 

Turton et al. (2012), que opera a 4o C a fim de transformar o succinato em cristais 

de ácido succínico (Li et al., 2010c). Entretanto, não foi possível simular o 

cristalizador de forma rigorosa no Aspen HYSYS®. Dessa forma, a corrente foi 

resfriada à temperatura desejada e em seguida separada por  dois separadores 

matemáticos que simularam o segundo filtro a vácuo e o secador (Dryer). Os cristais 

são então separados por um segundo filtro de vácuo de tambor de 1 m2, também 

baseado na planta de Vlysidis (2011), descrito anteriormente, operando a 0,69 atm, 

antes de entrarem em um secador de 1 m2 operando a 70 oC, que remove toda a 

sua umidade para formar o cristal de ácido succínico final. Tendo em vista a 

similaridade de vazões e composições no estudo desse trabalho e dos dados de 

operações estudados por Vlysidis (2011), as informações de área de troca térmica 

e separação foram tomadas como referência assim como o dimensionamento de 

alguns dos equipamentos componentes do trabalho. 
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3.12 Secador 

O secador mencionado anteriormente também foi dimensionado de acordo 

com as orientações especificadas no projeto de Vlysidis (2011), com 1 m2, e seu 

custo foi estimado com base nas fórmulas de Seider et al. (2009) para se adequar 

à realidade do processo deste trabalho.  

A Tabela 5 lista os equipamentos considerados no processo e seus 

dimensionamentos descritos ao longo deste capítulo. 

 

Tabela 5 - Listagem de Equipamentos 

Equipamento Especificação   

Reator Volume (ft³) 390,22 

  Diâmetro (in) 65,8996 

  Altura (in) 197,699 

Vaso de Flash Diâmetro (in) 1,2945 

  Altura (in) 10393,8419 

Trocador de Calor     

E-100 Área (ft²) 1,131268621 

  U (BTU/(°F-h-ft²)) 166,88 

E-101 Área (ft²) 0,991032676 

  U (BTU/(°F-h-ft²)) 472,33 

E-102 Área (ft²) 2,584423945 

  U (BTU/(°F-h-ft²)) 169,17 

E-103 Área (ft²) 0,001253976 

  U (BTU/(°F-h-ft²)) 472,3300 

Filtros Rotativos à Vácuo   

DVF 1 Área (ft²) 86,1100 

DVF 2 Área (ft²) 10,76 

Cristalizador Área (ft²) 70,6300 

Secador Área (ft²) 10,764 
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4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 A estimativa do investimento total foi calculada usando o método de 

Lang, como detalhado em Seider et al. (2009). Este método baseia-se nos preços 

f.o.b. (free on board) dos equipamentos mais relevantes do processo e na 

multiplicação dos mesmos por vários fatores, que foram ajustados com base em 

dados reais. 

De acordo com Seider et al. (2009), o método apresenta os seguintes passos: 

a. Especificar os equipamentos necessários para o processo (dimensões, 

material de construção, temperatura e pressão de projeto). 

b. Estimar o preço f.o.b.  

c. Atualizar o preço para a data do projeto e multiplicar por 1,05 (fator que 

representa o transporte do equipamento até a planta).  

d. Finalmente, o somatório dos preços de todos os equipamentos é 

multiplicado pelo fator de Lang (𝑓𝐿) para se estimar o investimento fixo da 

planta. 

O preço f.o.b. dos equipamentos foi estimado a partir de correlações 

disponíveis na literatura. Todas encontram-se detalhadas em Seider et al. (2009). 

Essas correlações foram calculadas para uma data específica, desse modo é 

necessário a atualização das mesmas. Assim, elas são multiplicadas pelo Plant Cost 

Index, divulgado periodicamente pela revista Chemical Engineering Magazine, o qual 

permite realizar essa atualização, como descrito na Equação (4.1). 

 

 
𝐶𝐸 = (

𝐼𝑖

𝐼𝑏
) 𝐶𝑃 

(4.1) 

  

Onde: 𝐶𝐸 é o preço f.o.b. do equipamento na data do projeto. 

𝐼𝑖 é o Plant Cost Index do ano do projeto. 

𝐼𝑏 é o Plant Cost Index do ano no qual a correlação foi calculada. 

𝐶𝑝 é o preço f.o.b na data em que a correlação foi calculada. 
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O valor do Plant Cost Index do ano em que as correlações do presente 

trabalho foram calculadas é de 394. Para maio do ano de 2021, o valor é de 686.7 

(CHEMICAL ENGINEERING MAGAZINE, 2021). 

O fator de Lang depende diretamente do tipo de processo - se o processo 

envolve o manejo de sólidos, fluidos ou ambos -, além de poder incluir o capital de 

giro ou não. Tal fator foi calculado com base em dados reais de 156 plantas em 

operação (SEIDER et al., 2009). Os valores para diferentes tipos de plantas se 

encontram na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Fatores de Lang para diferentes casos de planta 

  

Fator de Lang (Sem 
Capital de giro) 

Fator de Lang (Incluindo 
capital de giro) 

Planta de processamento de 
sólidos. 

3,97 4,67 

Planta de processamento de 
sólidos e fluidos. 

4,28 5,03 

Planta de processamento de 
fluidos. 

5,04 5,93 

 

Desse modo, o cálculo do investimento fixo (𝐶𝐼𝐹), pode ser realizado pela 

Equação (4.2). 

 

 𝐶𝐼𝐹 = 1,05𝑓𝐿 ∑ 𝐶𝐸𝑖

𝑖

 (4.2) 

 

Por se tratar de um método baseado em dados empíricos, há erros no cálculo 

dos preços dos equipamentos e dos fatores de ajuste. Seider et al. (2009) enfatizam 

que o erro desse método pode ficar em torno de ± 35%. Como o Plant Cost Index é 

atualizado a cada ano, pode-se concluir que métodos semelhantes ainda estão sendo 

usados, apesar de um elevado erro relativo. Como o objetivo deste trabalho é fornecer 

estimativas preliminares e comparativas, o método de Lang é considerado suficiente, 
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principalmente pelo fato de que os estudos aos quais se irá comparar os resultados 

mais adiante também foram elaborados seguindo essa metodologia. 

4.1 Estimativa do preço dos equipamentos. 

O preço base (𝐶𝐵) de um determinado equipamento é calculado com base na 

correlação empírica, que se baseia nas dimensões características deste. 𝐶𝐵 é 

multiplicado por vários fatores, que dependem de características mais específicas, 

como pressão de projeto ou temperatura e materiais de construção. 

 

4.1.1 Trocadores de calor 

O custo dos trocadores de calor com área menor que 200 ft2 (bi-tubular) foi 

calculado pela Equação (4.3). O custo base (𝐶𝐵) é calculado a partir da área de troca 

térmica, como indica a Equação (4.4). O fator de pressão de operação do trocador 

(F𝑃) é obtido pela Equação (4.5), o de material de construção (F𝑀) pela Equação (4.6). 

 𝐶𝑃 = 𝐹𝑃𝐹𝑀𝐶𝐵 (4.3) 

 

 𝐶𝐵 = 𝑒𝑥𝑝{7,1460 – 0,16[ln(𝐴)] } 

 

(4.4) 

 
𝐹𝑃 =  0,8510 +  0,1292 (

𝑃

600
) + 0,0198 (

𝑃

600
)

2

 
(4.5) 

 

 

 
𝐹𝑀 = 𝑎 +  (

𝐴

100
)

𝑏

 
(4.6) 

 

Onde: P é a pressão em psi. 

𝐴 é a área de troca térmica em ft2. 

“𝑎” e “𝑏” são fatores que dependem do material de construção; neste caso 𝑎 = 1,75 e 

𝑏 = 0,13. 
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Para o cálculo dos sistemas de resfriamento ou aquecimento do reator e vaso 

de flash, a Equação (4.7) descrita por Seider et al. (2009) será empregada 

refereciando uma serpentina para o processo. 

 

 𝐶𝐵 = 𝑒𝑥𝑝{8,0757 + 0,4343 ln(𝐴) + 0,03812[ln(𝐴)]2} 

 

(4.7) 

A área da serpentina é calculada da mesma forma que o trocador de calor na equação 

(3.1). 

 

4.1.2 Reator e vaso de flash. 

O reator de fermentação empregado no processo pode ser considerado como 

vaso pressurizado vertical, assim como o vaso de flash. O custo destes equipamentos 

foi calculado a partir da Equação (4.8). 

 

 𝐶𝑃 = 𝑓𝑀𝐶𝑉 (4.8) 

 

Onde: 𝑓𝑀 é e o fator de material. 

𝐶𝑉 é o custo do vaso. 

Para vasos verticais, o custo (𝐶𝑉) pode ser calculado pela Equação (4.9), a 

qual depende do peso do equipamento. O peso do equipamento é obtido pela 

Equação (4.10) a partir das dimensões e da espessura da parede, que está 

diretamente relacionada com a pressão de projeto. 

 
𝐶𝑉 = exp{6,775 + 0.18255[ln(𝑊)] + 0.02297[ln(𝑊)]2} (4.9) 

 
  

 
𝑊 = 𝜋(𝐷 + 𝑡𝑠)(𝐿 + 0,8𝐷)𝑡𝑠𝜌 (4.10) 
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Onde: W é o peso do equipamento em lb. 

D é o diâmetro interno do equipamento. 

L é altura (vasos verticais) ou comprimento (vasos horizontais). 

𝜌 é a densidade do material. 

𝑡𝑠 é a espessura da parede do equipamento, calculada pela Equação (4.12), que 

depende da pressão de projeto (𝑃𝑑), do diâmetro do equipamento (D), do estresse 

máximo permitido do material (S) e da eficiência de solda (E). Seider et al. (2009) 

sugerem um valor de 0,85 para a eficiência de solda. 

 

 
𝑡𝑠 =

𝑃𝑑𝐷

2𝑆𝐸 − 1,2𝑃𝑎
 

(4.11) 

 

Ao valor obtido na Equação (4.11) deve-se acrescentar o valor de 1/8 in, 

devido a corrosão e desgaste do material. 

4.1.3 Filtros. 

Os filtros utilizados no processo são filtros rotativos à vácuo dimensionados 

com base nos estudos de Vlysidis et al. (2011) para a planta de produção de AS. Os 

custos envolvidos foram estimados conforme indicado por Seider et al (2017). 

Descritos na Equação (4.12) estão os fatores envolvidos no cálculo de estimativa. 

 𝐶𝑃 =  exp {11,670 − 0,1905[ln(𝐴)] + 0,0554[ln (𝐴)]2} (4.12) 

 

Onde: A é a área de filtragem em ft2. 
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4.1.4 Secador. 

O secador envolvido no processo foi estimado em custo com base nas 

heurísticas apresentadas por Seider et al (2017). Considerando um secador de 10,76 

ft2. A Equação (4.13) foi utilizada para base de cálculo do custo envolvido com o 

processo final de secagem do ácido succínico. 

 𝐶𝑃 =  4.400A0,38 (4.13) 

 

Onde: A é a área de troca térmica em ft2. 

4.1.5 Cristalizador. 

Por fim, o cristalizador recebe a corrente de AS do vaso de flash e forma 

cristais que em seguida serão separados do líquido residual no filtro final e em seguida 

passarão pelo secador que entrega o ácido succíco puro como produto. Este 

equipamento foi dimensionado com base nos critérios abordados por Vlysidis (2011) 

no dimensionamento da planta em questão e se custo foi atualizado a valores atuais 

através da proporção do Plant Cost Index dos períodos envolvidos. 

 

4.2 Custo de produção. 

Para o cálculo dos custos de produção considerou-se que a planta opera 

continuamente 24 horas por dia, durante 330 dias por ano, levando em conta os 

tempos de manutenção, tempos de partida (start-up) e paradas (shutdown) como 

indicado por Towler e Sinnott (2008). O custo total de produção se divide em despesas 

diretas, despesas indiretas e despesas gerais, que envolvem a operação diária do 

processo. 

Custo direto é o custo conhecido e mensurável do produto, incluindo as 

etapas de sua produção, como obtenção de matéria-prima, solvente, insumos, custo 

de mão de obra, supervisão técnica de operação, utilidades, encargos de laboratório, 

pagamento pelo uso e exploração de patentes, manutenção e reparos, royalties, ou 

seja, custos diretamente relacionados à produção do produto desejado. Os custos 

diretos incluem a aquisição de insumos / reagentes para a produção de ácido 
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succínico, relacionados às vazões utilizadas na planta e ao preço comercial de cada 

um desses materiais. Os preços das matérias-primas, utilidades e produtos se 

encontram resumidos na Tabela 7. O preço original da água tarifada no final de 2020 

foi de R$ 3,06/m³ FUSATI Ambiental (2021) e o valor do dólar utilizado para realizar 

a conversão para US$/m³ foi de R$ 5,25 / US$, valor verificado no dia 08 de setembro 

de 2021 às 14h00min com referência no Dólar PTAX. O preço da água adotado leva 

em consideração as cinco regiões do país. 

 

Tabela 7 - Precificação de insumos, reagentes e produtos da produção de AS. 

Matéria Prima Preço unitário (USD/U) Referência 

Componente (U = kg salvo quando explicitado)  

Água de processo 0,00058 (FUSATI Ambiental, 2021) 

Eletricidade 
(USD/kWh) 

0,1373 (ANEEL, 2021) 

Disposição de 
efluentes 

0,03600 (TURTON et al., 2018) 

Ácido Succinico 2,70 – 3,30 

(HAIHANG INDUSTRY, 
2021) 
(ChemFine International, 
2021) 

Anaerobiospirillum 
succiniciproducens 

107,10000 (DSMZ, 2021) 

Propano (USD/BTU) 2,887 x 10-6 (Aspen HYSYS® v12) 

Água (USD/BTU) 2,24 x 10-7 (Aspen HYSYS® v12) 

Vapor (USD/BTU) 2,003 x 10-6 (Aspen HYSYS® v12) 

 

Nas etapas de instalação da fábrica e geração do produto, os custos indiretos 

são desconhecidos, independentemente do nível de produção da fábrica, por isso é 

muito importante encontrar uma forma de estimá-los para obter o custo total do 

produto. Inicialmente, esses métodos estimam a aplicação nos próximos anos e, 

dependendo da economia do local de instalação da fábrica ao longo dos anos, podem 

ocorrer mudanças positivas ou negativas.  



43 
 

 

 

 

Esses custos são conhecidos no final de um determinado período 

(geralmente a cada ano) e incluem embalagem e armazenamento, custos de envio 

associados à venda de produtos em mercados estrangeiros, impostos locais e 

pagamentos de seguros (MOTTA, 1968). 

Por sua vez, as despesas gerais são todas as demais despesas de que a 

fábrica conta para manter suas atividades, podendo ser fixas ou variáveis, incluindo 

custos de administração, vendas de produtos e custos de distribuição, e outras 

despesas operacionais, como despesas de pesquisa e desenvolvimento. Custos 

indiretos e despesas gerais são calculados a partir de outros custos de acordo com 

as fórmulas constantes na Tabela 8. 

O consumo anual de materiais foi obtido diretamente dos dados do HYSYS. 

O preço unitário de venda do ácido succínico foi estimado na faixa de US$ 2700 a 

US$ 3300, por tonelada de produto, segundo consultas de preços com fornecedores 

(HAIHANG INDUSTRY CO., 2021)  que entregam no Brasil.  

Para os custos de mão de obra, considerou-se o salário de um operador para 

este tipo de planta industrial na Bahia, região a qual tomou-se como base para a 

integração da biorrefinaria, estimado em US$ 4,10/h (GLASSDOOR, 2021) 

considerando a cotação do dólar como R$ 5,25, valor verificado no dia 08 de setembro 

de 2021 às 14h00 com referência do Dólar PTAX. Além disso, foi considerada uma 

carga horária de 168 horas de trabalho mensais, referentes a 21 dias trabalhados, 

segregados em cinco turnos, segundo recomendações de Turton et al. (2009). O 

custo estimado da mão de obra é obtido a partir da multiplicação desse salário 

estimado com o número de operários necessários na planta por turno, conforme a 

Equação (4.12). 

 

 𝑁𝑂𝑃 =  (6,29 + 31,7P2 + 0,23NNP)0,5 (4.14) 

 

onde:   NOP é o número de operários requeridos na planta por turno; 

P é o número de processos envolvendo transporte, distribuição, remoção ou 

controle de formação de sólidos; 
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NNP é o número de equipamentos que não envolvem o manuseio de sólidos 

particulados, envolvendo reatores e trocadores de calor, porém excluindo 

bombas e vasos em geral. 

No caso da unidade de produção de ácido succínico desenvolvida neste 

trabalho, o número de processos envolvendo transporte, distribuição, remoção ou 

controle de formação de sólidos é igual a 2, considerando o primeiro filtro de rotação 

a vácuo e o secador. Já o número de equipamentos que não envolvem o manuseio 

de sólidos particulados é igual a 7, levando em consideração os trocadores de calor 

e o cristalizador, o segundo filtro de rotação a vácuo (já que esse não tem retirada de 

sólido, apenas de líquidos do processo, o que via de regra não demanda custos 

extras), o reator (considerado por ser uma das partes mais importantes do processo) 

e desconsiderando o tanque (vaso de flash). 

Tabela 8 - Correlações para cálculo dos custos de produção. 

Custo Correlação 

Custos diretos 

Supervisão técnica 0,15 da mão-de-obra 

Manutenção e reparos* 0,04 do investimento fixo 

Suprimentos operacionais 0,15 de manutenção e reparos 

Encargos de laboratório 0,15 da mão-de-obra 

Patentes e royalties 0,03 do custo de produção 

Custos indiretos 

Empacotamento e 
estocagem 

0,6 de (Mão-de-obra + Supervisão técnica + Manutenção 
e reparos) 

Impostos locais 0,031 do investimento fixo 

Seguros 0,005 do investimento fixo 

Despesas Gerais 

Custos administrativos 
0,15 de (Mão-de-obra + Supervisão técnica + Manutenção 

e reparos) 
Distribuição e venda de 

produtos 
0,11 do Custo de produção 

Pesquisa e 
desenvolvimento 

0,05 do Custo de produção 

 
 
*Fonte: Elaboração própria com base em TURTON et al (2009).  
 



45 
 

 

 

 

  

4.3 Critérios para a avaliação econômica  

Os critérios da avaliação econômica levados em consideração nas análises 

deste trabalho foram o investimento total da planta, os custos de produção, a receita 

total relativa a um ano de operação, o lucro líquido anual e a faixa de preço do ácido 

succínico encontrada, assim viabilizando um estudo de sensibilidade nos fluxos de 

caixa e retornos do investimento. A metodologia de obtenção dos dois primeiros 

parâmetros foi descrita nas seções anteriores. Já a receita total da unidade foi obtida 

pela multiplicação da vazão de ácido succínico produzido pelo seu preço de venda. 

Já que esta é a única fonte de receita presente no empreendimento, qualquer 

flutuação na faixa de preço do produto vendido afeta diretamente os resultados do 

investimento, assim como sua atratividade. Dessa maneira, foi analisado o cenário 

mais conservador para o preço de venda, sendo esse de US$ 2700 por tonelada, e o 

mais otimista, considerando o valor de US$ 3300 por tonelada. O lucro líquido anual 

do projeto é a diferença entre sua receita total e seu custo de produção, ambos em 

base anualizada. 

Partindo da premissa de que o processo se integra à biorrefinaria de biodiesel 

ou óleo vegetal, o glicerol de insumo terá custo zero. As bactérias a serem 

fermentadas na biomassa têm custo irrisório quando comparadas aos custos totais 

da planta, uma vez que a cultura inicial geral é multiplicada para utilização contínua. 

Considerando-se então o consumo de um lote de bactérias por ano de operação. Os 

custos energéticos foram obtidos nas simulações no HYSYS e considerados para o 

retorno do investimento e seus fluxos de caixa entrando na base de cálculos em 

custos diretos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo será realizada uma apresentação com os dados obtidos a 

partir da simulação de processos e dos resultados produzidos com a aplicação da 

metodologia de análise econômica proposta, assim como uma comparação com os 

demais processos já estudados pelo presente grupo de estudos a fim de destacar as 

vantagens e desvantagens econômicas de cada um. Em paralelo, observações sobre 

sua pertinência e relevância, tais como discussões sobre o trabalho, serão levantadas 

para obtenção de embasamento para conclusões finais. 

5.1 Balanço de Massa da Simulação 

A Tabela 9 apresenta os balanços materiais dos componentes nas principais 

linhas do processo nomeadas segundo a Figura 3, fluxograma do processo, e na 

Tabela 2 apresentada no Capítulo 3 é realizada descrição de todas as correntes por 

completo. Nela, os objetos de interesse principal são o teor de ácido succínico na 

corrente final, assim como o entendimento dos custos energéticos de cada etapa.



Tabela 9 - Resultados do balanço de massa para a linha de processo principal. 

Parâmetro Unidade ReactorInlet Outlet Filtrado1 Filtrado2 

H2O Frac. Molar 0,9865 0,9878 0,9882 0,9031 

Metanol Frac. Molar 0,0040 0,0041 0,0041 0,0010 

Glicerol Frac. Molar 0,0092 0,0000 0,0000 0,0000 

Biomassa Frac. Molar 0,0002 0,0004 0,0000 0,0000 

Ácido Fórmico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Acético Frac. Molar 0,0000 0,0007 0,0007 0,0009 

Ácido Succínico Frac. Molar 0,0000 0,0070 0,0070 0,0950 

Ar Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fração de vapor  0,00 0,00 0,00 0,00 

Temperatura C 38,55 37,45 37,45 101,00 

Pressão kPa 100,31 100,31 100,31 100,31 

Vazão Molar kgmole/h 81,16 80,84 80,82 5,98 

Vazão Mássica kg/h 1.525,14 1.525,14 1.519,77 164,97 

Vazão Liquido m3/h 1,52 1,51 1,51 0,15 

Fluxo de Calor kcal/h -5,57E+06 -5,57E+06 -5,57E+06 -4,85E+05 

Parâmetro Unidade GLR + H2O Resf SA-PreEvap SA-Pure 

H2O Frac. Molar 0,9868 0,9031 0,2219 0,0000 

Metanol Frac. Molar 0,0040 0,0010 0,0000 0,0000 

Glicerol Frac. Molar 0,0092 0,0000 0,0000 0,0000 

Biomassa Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Fórmico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ácido Acético Frac. Molar 0,0000 0,0009 0,0002 0,0000 

Ácido Succínico Frac. Molar 0,0000 0,0950 0,7779 1,0000 

Ar Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fração de vapor  0,00 0,00 0,00 0,00 

Temperatura C 38,56 4,00 110,22 247,85 

Pressão kPa 101,33 100,30 29,99 101,30 

Vazão Molar kgmole/h 81,14 5,98 0,73 0,57 

Vazão Mássica kg/h 1.521,53 164,97 70,04 67,11 

Vazão Liquido m3/h 1,51 0,15 0,05 0,05 

Fluxo de Calor kcal/h -5,57E+06 -4,98E+05 -1,34E+05 -1,18E+05 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao analisar o conteúdo de cristais de ácido succínico produzidos, é possível 

observar uma produção de 67,11 kg/h. Considerando apenas os aspectos 

operacionais da unidade, esse valor se traduz em uma razão de produção de 978 kg 

de AS por tonelada de glicerol alimentado. Esse se mostrou um resultado bem 

satisfatório e em linha com os resultados apresentados no estudo de Lee et al. (2011). 

Importante destacar que o produtividade final acaba sendo um pouco menor que a 

apresentada no estudo base pois são incluidas etapas de purificação que para fins de 

obtenção de um produto de qualidade reduzem a produtividade e eficiência total do 

projeto. Além disso, analisando os dados das correntes alternativas apresentadas na 
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Tabela 6.2, há uma grande quantidade de água utilizada a ser misturada com o 

glicerol antes de se unir à corrente de biomassa no reator. Essa quantidade de água 

pode ser quase que completamente reciclada a frente no projeto com a separação no 

vaso de flash, o que é fundamental para o projeto pois diminui consideravelmente a 

demanda por água alimentada e o teor de pureza da água separada é bastante 

satisfatório (>98%). Percebe-se um reaproveitamento de 94% da massa de água 

necessária na alimentação, o que diminui consideravelmente os problemas de 

consumo excessivo d’água. Como há uma recuperação de quase 100% da água de 

processo foi considerado um custo aproximado zero para o consumo d’água, 

inclusive, sugerindo para estudos futuros uma implementação de sistema de reciclo 

na simulação da planta completa de biodíesel integrada à produção de ácido 

succínico. 

 

Tabela 10 - Resultados do balanço de massa para a linhas auxiliares. 

Parâmetro Unidade Water Water2 H2O Re-use 

H2O Frac. Molar 1,0000 1,0000 0,9950 
Metanol Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0043 
Glicerol Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 

Biomassa Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 
Ácido Fórmico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 
Ácido Acético Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0007 

Ácido Succínico Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 
Ar Frac. Molar 0,0000 0,0000 0,0000 

Fração de vapor  0,00 0,00 1,00 
Temperatura C 25,00 38,55 101,00 

Pressão kPa 100,00 100,00 100,31 
Vazão Molar kgmole/h 79,70 79,70 74,83 

Vazão Mássica kg/h 1435,80 1435,80 1354,80 
Vazão Liquido m3/h 1,44 1,44 1,36 
Fluxo de Calor kcal/h -5,427 x 10+6 -5,407 x 10+6 -4,279 x 10+6 

 

Além disso, com a vazão de produção de ácido succínico e, sabendo que 

esse é a única e exclusiva fonte de receita da planta de produção de AS, torna-se 

possível a realização da análise econômica do empreendimento e em seguida uma 

análise comparativa, considerando os demais possíveis produtos de valorização do 

glicerol, expostos anteriormente. 
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5.2 Análise técnico-econômica dos cenários propostos 

As Tabelas 11 e 12 descrevem o resultado de todos os custos de produção 

calculados pelas correlações descritas na literatura, assim como o valor total destes. 

Sendo eles aplicados para todos os cenários que serão avaliados. Além disso, nesta 

Tabela 12 também são apresentados a receita anual da venda de ácido succínco, 

contexto base de análise, e o lucro líquido anual para ambos os cenários, o 

conservador e o otimista. A primeira detalha os custos envolvidos com cada um dos 

equipamentos do processo, já a segunda detalha os custos diretos indiretos 

resultados finais e perspectivas de lucro frente a diferentes cenários. 

 

Tabela 11 - Cálculo dos preços dos equipamentos e investimento fixo para o processo de 
produção de ácido succínico. 

TAG Tipo Valor (US$) 

E – 100 Trocador de Calor 7.576,83 

E – 101 Trocador de Calor 4.970,80 

E -102 Trocador de Calor 5.978,29 

E -103 Trocador de Calor 1.472,47 

FLASH Vaso de Flash 53.103,18 

REATOR Reator 57.150,91 

DRYER Secador 14.907,27 

DVF 1 Filtro 206.556,85 

DVF 2 Filtro 139.724,74 

CRYSTALLIZER Cristalizador 26.273,38 

SERPENTINA Sistema de Aquecimento 32.147,45 

TOTAL 549.862,17 

Investimento Fixo 2.471.080,58 

Capital de Giro 436.073,04 

Investimento Total 2.907.153,62 
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Tabela 12 - Resultados dos critérios da análise econômica, em US$. 

Custos Diretos 

Matéria-Prima (CMP)   

Biomassa   107,10 

Mão de Obra (CMO)     95.930,83 

Supervisão Técnica (CST)   14.389,62 

Utilidades (CUTIL)     0,00 

Vapor    1.238,71 
Água de Resfriamento     12,83 
Eletricidade   45.812,13 

      0,00 

Disposição de Efluentes (CDE)  46.217,56 

Manutenção e Reparos (CMR)   148.264,83 

Suprimentos Operacionais (CSO)  22.239,73 

Encargos de Laboratório (CLAB)   14.389,62 

Patentes e Royalties (CPR)  23.120,62 

Subtotal      411.723,59 

Custos Indiretos 

Empacotamento e Estocagem (CEE)   155.151,17 

Impostos Locais (CIL)   37.066,21 

Juros (CJ)     12.355,40 

Subtotal    204.572,78 

Despesas-Gerais 

Custos Administrativos (CADM)   38.787,79 

Distribuição e Venda dos Produtos (CDIST) 77.068,73 

Pesquisa e Desenvolvimento (CP&D)   38.534,36 

Subtotal    154.390,88 
Custo Total      770.687,25 

Cenários para venda anual de Ácido Succínico 

Preço Conservador (US$/ton) 2700   1.435.128,61 
Lucro Bruto Anual (LBA)   664.441,36 
Impostos (CSLL + IR)    16.175,97 
Lucro Líquido Após Taxas (LLAT)  648.265,39 

Taxa de Retorno Anual sobre o Investimento (TRAI)  14% 

Preço Mediano (US$/ton) 3000   1.594.587,35 
Lucro Bruto Anual (LBA)   823.900,09 
Impostos (CSLL + IR)    19.376,12 
Lucro Líquido Após Taxas (LLAT)  804.523,97 

Taxa de Retorno Anual sobre o Investimento (TRAI)  19% 

Preço Otimista (US$/ton) 3300   1.754.046,08 
Lucro Bruto Anual (LBA)   983.358,83 
Impostos (CSLL + IR)    24.287,45 
Lucro Líquido Após Taxas (LLAT)  959.071,38 

Taxa de Retorno Anual sobre o Investimento (TRAI)  24% 
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Na Figura 5 pode-se observar com maior clareza a distribuição dos custos 

entre os tipos de equipamento no processo, enquanto na Figura 6 pode-se analisar a 

distribuição dos custos de produção e facilmente identificar as maiores e mais 

relevantes fontes de custo. 

Figura 5 - Contribuição percentual dos equipamentos no custo total da unidade. 

 

*Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 6- Distribuição dos custos de produção de ácido succínico. 
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*Fonte: Elaboração Própria 

Os custos diretos representam a maior parte dos custos de produção e dentro 

deles vale ressaltar os principais contribuidores para essa relevância no custo total. 

Os maiores destaques de custos estão envolvidos com manutenção e reparos que 

naturalmente representam 6% do investimento total no projeto, assim como mão de 

obra e supervisão e gastos com eletricidade que também tem uma relevância de 

aproximadamente 13% e 8% do custo recorrente anual respectivamente. 

Muito importante notar que, nesse estudo, os filtros representam uma fatia 

muito relevante no investimento total da unidade, o que torna mandatório uma revisão 

em futuros trabalhos da otimização desses custos. 

A venda do ácido succínico produzido, como única fonte de receita da 

unidade industrial durante todos os anos, geraria em valores aproximados, 

anualmente, um faturamento de US$ 1,44 milhões no cenário mais conservador, US$ 

1,60 milhões para o cenário mediano e US$ 1,76 milhões no cenário mais otimista. 

Tais receitas, quando subtraídos os custos e impostos já apresentados, 

representariam um lucro líquido anual de US$ 650 mil, US$ 805 mil e US$ 960 mil, 

respectivamente.  

Entretanto, os resultados de lucro líquido ou faturamento não são métricas 

suficientes para determinar a viabilidade econômica de uma unidade de produção de 

ácido succínico ou qualquer outra indústria. Sendo assim, realizou-se uma análise do 

retorno financeiro ao longo do tempo para poder levar em consideração o custo do 

dinheiro no tempo, tendo em vista o elevado nível de investimento necessário. Foi 

escolhido um horizonte de vinte anos de operação da planta para o presente trabalho. 

Além disso, foram considerados 3 anos para a construção da unidade, sendo os 

despêndios de caixa distribuídos em 30% no primeiro ano, 40% no segundo e 30% 

no terceiro, assim totalizando 100% do CFC (investimento fixo). Foi considerado esse 

tempo de 3 anos tendo em vista que essa planta poderia ser construída em conjunto 

com novas biorrefinarias e por isso poderia demandar de mais tempo para construção 

e início de operação. No entanto, é importante salientar que o estudo de sensibilidade 

de tempos menores de construção da unidade são válidos e podem contribuir 

positivamente para o valor presente dos fluxos de caixas e, por consequência, a 

viabilidade do investimento. O capital de giro foi, então, adicionado no primeiro ano 
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de operação da unidade (ano 4), e se mantém até o último ano de operação quando 

retorna ao fluxo de caixa (ano 23). 

Usualmente, a comparação de viabilidade do investimento é realizada com 

um investimento de renda fixa, seja a taxa de juros de longo prazo, títulos lastreados 

à inflação de longo prazo ou taxa básica de juros de curto prazo adicionadas de taxas 

de prêmio de risco-país (Country Risk Premium). Para isso, é estabelecida uma taxa 

mínima de atratividade (TMA), que representa o mínimo de retorno esperado para o 

projeto em análise. Clarificando, ela representa o quão mais interessante é investir 

esse dinheiro na construção e operação de uma unidade industrial versus aplicá-lo 

em títulos pré/pós-fixados de retorno garantido. Com essa TMA é realizado o cálculo 

do valor presente líquido (VPL) dos fluxos de caixa da unidade em estudo, através do 

seu somatório de entradas e saídas de caixa anuais descontadas da taxa de juros 

definida (TMA). Ao encontrar um VPL positivo, o investimento do projeto pode ser 

considerado vantajoso, o que demonstra que os fluxos de caixa geram um retorno 

melhor que a taxa mínima de atratividade na magnitude do VPL calculado. Além 

disso, é interessante saber a taxa de breakeven do projeto nessa janela, ou seja, a 

taxa mínima para que o VPL desse projeto chegue a zero nos anos considerados 

(tornando o investimento atrativo). Essa taxa é denominada taxa interna de retorno 

(TIR). Nesse sentido, quando a TIR é maior que a TMA, o empreendimento se mostra 

mais vantajoso que o investimento em rendimentos pré-definidos, e quando esta fica 

abaixo da TMA isso significa que pode ser um mal investimento. 

Com base nisso, para estimar a TMA foram realizadas algumas 

considerações. Aliando-se uma consulta de taxas de desconto utilizadas por 

multinacionais que operam no Brasil à experiência prévia do autor, tanto na indústria 

química quanto na indústria de investimentos e mercados de capitais, foi definido que 

a taxa de atratividade deveria estar entre 14 e 18% a.a., tendo em vista tanto os 

projetos conhecidos realizados nos últimos três anos que tomaram como 

consideração essa faixa de TMA’s, quanto a taxa de juros de longo prazo (conhecida 

como taxa livre de risco) baseada nas notas de tesouro nacional adicionadas ao 

prêmio de risco da curva de juros de 10 anos. Além disso, foi sugerida uma taxa mais 

conservadora com base nos estudos da literatura e dos projetos já realizados no 

grupo de estudos do qual o autor participa, que consideram um prêmio maior de risco 

país, sendo essa TMA de 25% a.a. A partir daí foram estudados os fluxos de caixa 
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para 14%, 18% e 25% de TMA, além do anteriormente citado cálculo da TIR. De 

acréscimo, foi calculado o tempo de retorno do investimento, o payback time, que é o 

tempo mínimo para que o dinheiro investido no empreendimento retorne nos fluxos 

de caixa. 

A Tabela 13 representa a sensibilidade das taxas estudadas e os resultados 

obtidos no estudo. Em seguida, são apresentadas as Figuras 7, 8 e 9, que ilustram 

graficamente a diferença dos fluxos de caixa para diferentes taxas de desconto. Vale 

destacar que esses estudos foram realizados com os três preços referência de ácido 

succínico propostos. 

 

Tabela 13 - Sensibilidade de Retornos dos Fluxo de Caixa. 

      Sensibilidade 2.700 US$/t SA 
Taxa de Mínima Atratividade 
(TMA) 25% 18% 14% 

Valor Presente Líquido (VPL) -468.914,55 107.406,32 750.024,12 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 19% 19% 19% 

Retorno do Investimento 
(Payback) 

>23 19 12 

      
Sensibilidade 3.000 US$/t SA 

Taxa de Mínima Atratividade 
(TMA) 25% 18% 14% 

Valor Presente Líquido (VPL) -152.586,53 616.472,83 1.448.566,29 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 23% 23% 23% 

Retorno do Investimento 
(Payback) 

>23 12 10 

      
Sensibilidade 3.300 US$/t SA 

Taxa de Mínima Atratividade 
(TMA) 

25% 18% 14% 

Valor Presente Líquido (VPL) 160.277,41 1.119.964,60 2.139.458,80 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 27% 27% 27% 

Retorno do Investimento 
(Payback) 

14 9 8 
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Figura 7 - Fluxos de caixa descontados a valor presente (US$ 2700/t SA). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 8 - Fluxos de Caixa descontados a valor presente (US$ 3000/ton SA). 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 9 - Fluxos de Caixa descontados a valor presente (US$ 3300/ton SA). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

É, portanto, possível concluir que, com a análise realizada, tem-se um 

investimento que se mostra atrativo em quase todos os cenários estudados, apenas 

sinalizando VPL negativo com a taxa de atratividade mais conservadora. 

 

5.3 Análise Comparativa com estudos anteriormente realizados 

Como anteriormente descrito, recentemente vêm sendo realizados diversos 

estudos que buscam a implementação de subprocessos de valorização do principal 

subproduto do processo de produção de biodiesel: o glicerol. Diante do fato destacado 

na introdução e revisão bibliográficas desses trabalhos, ao qual se explicita o excesso 

de produção de glicerol frente à sua demanda nacional, esse excesso de oferta 

ocasiona o abaixamento do preço final do glicerol e um mal aproveitamento da 

matéria-prima. Sendo assim, o estudo de processos que transformem o glicerol em 
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produtos de maior valor agregado e maior demanda disponível são de extrema 

importância. Nessa etapa, foi realizado um estudo comparando os resultados do 

estudo de produção do ácido succínico como subprocesso da biorefinaria em relação 

a alguns trabalhos que anteriormente avaliaram a produção das substâncias 

destacadas na Tabela 14. 

Tabela 14 - Estudos tomados como base de comparação. 

Estudos Realizados Anteriormente Fonte 

Propilenoglicol Parcialmente Verde 
(Jimbo, 2018) 

Propilenoglicol Verde (Jimbo, 2018) 

Solketal 
(Ribeiro, 2020) 

ETBG (Ribeiro, 2020) 

EEG 
(Ribeiro, 2020) 

Acroleína (Guedes, 2021) 

Carbonato de Glicerol 
(Guedes, 2021) 

Ácido Succínico Este Trabalho 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No primeiro momento foi realizada uma comparação de bottom line 

(analisando os resultados de lucro dos empreendimentos), assim como uma análise 

da disposição dos custos envolvidos em cada processo. Tais dados estão destacados 

ta Tabela (x.x), esta que também apresenta uma análise de margem bruta dos 

estudos, ranqueando em coloração de vermelha a verde os melhores e piores 

empreendimentos nesse sentido. Cabe ressaltar que o cálculo de margem bruta é 

realizado com base na Equação (5.1). 
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𝑀𝐵(%) =  

𝐿𝐵𝐴

𝑅
 

(5.1) 

Onde MB é a margem percentual bruta, LBA é o Lucro Bruto e R a Receita, todos em 

base anual. 

Tabela 15 – Comparação de resultados obtidos nos estudos antecedentes. 

 

Propilenoglicol 
Parcialmente Verde 

Propilenoglicol 
Verde 

Solketal ETBG 

Custo Total dos Equipamentos 756.871,27 975.243,66 1.392.094,85 966.293,98 

Custo Fixo, CFIXO 3.814.631,22 4.970.257,87 7.016.158,06 4.870.121,64 

Capital de Giro, CGIRO = 0,15 
CTC 

673.615,43 877.684,42 1.315.529,64 913.147,81 

Custo Total de Capital, CTC = 
CFIXO + CGIRO 

4.488.246,66 5.847.942,29 8.331.687,70 5.783.269,44 

Custo Total de Produção, CTP 7.443.053,01 8.724.408,26 13.168.169,91 29.854.051,91 

Receitas (US$/ano) 9.468.489,10 9.468.489,10 14.658.969,60 13.892.398,93 

Lucro Bruto (US$/ano) 2.025.436,09 744.080,84 1.490.799,69 -15.961.652,98 

Margem Bruta (%) 21,39% 7,86% 10,17% -114,89% 

Receita/Custo Total de Capital 248% 191% 209% 285% 

Lucro Bruto/Custo Total de 
Capital 

45% 13% 18% -276% 

IR + CSLL 56.383,43 17.036,07 39.916,63 -163.385,85 

Lucro Líquido Após Taxas 
(LLAT) 

1.969.052,66 727.044,76 1.450.883,05 -15.798.267,13 

 
EEG Acroleína 

Carbonato de 
Glicerol 

Ácido 
Succínico 

Custo Total dos Equipamentos 2.595.505,93 2.771.819,74 772.888,01 549.862,17 

Custo Fixo, CFIXO 13.081.349,88 13.969.971,51 3.895.355,59 2.471.080,59 

Capital de Giro, CGIRO = 0,15 
CTC 

2.452.753,10 2.465.289,09 687.415,69 436.073,05 

Custo Total de Capital, CTC = 
CFIXO + CGIRO 

15.534.102,98 16.435.260,60 4.582.771,28 2.907.153,64 

Custo Total de Produção, CTP 16.214.749,70 12.779.445,82 14.894.155,65 770.687,26 

Receitas (US$/ano) 14.653.088,21 10.090.432,24 101.216.810,48 1.594.587,35 

Lucro Bruto (US$/ano) -1.561.661,49 -2.689.013,58 86.322.654,82 823.900,09 

Margem Bruta (%) -10,66% -26,65% 85,28% 51,67% 

Receita/Custo Total de Capital 112% 72% 2598% 65% 

Lucro Bruto/Custo Total de 
Capital 

-10% -16% 1884% 28% 

IR + CSLL -7.865,94 -20.041,35 2.652.737,77 19.376,12 

Lucro Líquido Após Taxas 
(LLAT) 

-1.553.795,54 -2.668.972,23 83.669.917,05 804.523,97 

*Fonte: Elaboração própria e dados obtidos dos trabalhos realizados pelo grupo de estudos 
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No primeiro momento já se nota facilmente que os processos de produção de 

Acroleína, EEG e ETBG não se mostraram bons investimentos por apresentarem 

prejuízo no cenário econômico pressuposto neste trabalho e, como consequência, 

uma margem bruta negativa. Dessa maneira, entende-se que estes processos podem 

ser interessantes em uma perspectiva de pesquisa e desenvolvimento das 

substâncias envolvidas, entretanto não constituem investimentos viáveis nessa 

primeira métrica analisada neste trabalho. Além da análise da margem bruta, foi feita 

a análise de composição de custos, onde calculou-se o percentual que a receita 

constitui do custo de capital do empreendimento, assim como a relação de razão do 

lucro bruto com o custo total de capital. O principal objetivo dessa análise era, antes 

de observar os fluxos de caixa, entender a relação entre a receita recorrente e o 

CAPEX (Capital Expenditures) envolvido nos processos. Nesse estudo, os dois 

processos que mais se destacaram foram o do presente estudo (51,67% de MB na 

produção de ácido succínico) e o carbonato de glicerol, que apresentou uma 

excelente margem bruta de 85,28% e uma relação Receita versus CAPEX (destacada 

na linha receita/custo total de capital) muito interessante, com baixo investimento 

envolvido e elevada receita recorrente. 

Em seguida foi realizada uma comparação na qual, assim como na análise 

econômica desse trabalho, foram projetados os fluxos de caixa dos demais estudos. 

Isto com o fim de analisar o VPL dos empreendimentos de acordo com a sensibilidade 

de três taxas mínimas de atratividade (TMA), assim como calcular suas taxas internas 

de retorno (TIR) e poder comparar o retorno dos empreendimentos considerando o 

custo do dinheiro no tempo. 

A Tabela 15 apresenta o resultado desses cálculos e destaca quais dos 

empreendimentos se destacaram como mais interessantes economicamente. É 

importante salientar que foram considerados para a projeção desses fluxos premissas 

iguais às premisas da análise econômica da produção de AS. Sendo elas 3 anos de 

construção, 20 anos de operação e capital de giro entrando no primeiro ano de 

operação e retornando no último. 

 

 



60 
 

 

 

 

 

Tabela 16 - Análise Comparativa dos Fluxos de Caixa dos empreendimentos. 

 (TMA) 

TIR 

 14% 18% 25% 

Propilenoglicol 
Parcialmente Verde 

$5.486.374,94  $3.320.219,50  $1.236.205,90  34% 

Propilenoglicol Verde -$1.070.534,18  -$1.663.563,96  -$2.111.177,30  10% 

Solketal $345.220,61  -$1.002.954,15  -$2.151.621,21  15% 

ETBG -$74.887.499,33  -$55.445.492,96  -$35.514.091,13  0% 

EEG -$18.395.484,17  -$15.744.843,84  -$12.633.299,37  0% 

Acroleína -$24.074.896,25  -$20.027.557,21  -$15.473.159,21  0% 

Carbonato de Glicerol $370.653.990,13  $269.423.852,88  $166.572.459,39  308% 

Ácido Succínico $1.448.566,27  $616.472,81  -$152.586,55  23% 

*Fonte: Elaboração própria. 

 

Observando os resultados obtidos, pode-se entender que, de fato, os estudos 

destacados como inviáveis na análise anterior seguem indicando baixa perspectiva 

de investimento, já que envolvem queima de caixa e, via de regra, apresentam TIR 

inexistente e VPL’s negativos. Em negrito foram marcados os estudos que 

apresentaram VPL maior que a TIR em algum dos níveis de taxa mínima de 

atratividade, sendo estes o propilenoglicol parcialmente verde de Jiménez (2018), o 

solketal de Bittencourt (2020), o carbonato de glicerol de Guedes (2021) e o ácido 

succínico. A partir daí entende-se que todos esses empreendimentos são viáveis 

economicamente e, em termos de ordem de atratividade, o carbonato de glicerol 

apresenta-se como o produto mais atrativo (com folga), e em seguida vem o 

propilenoglicol parcialmente verde. Esses dois primeiros que tiveram em todos os 

cenários de TMA uma TIR acima da taxa de desconto. Em terceiro lugar fica o estudo 

desse trabalho, a produção de ácido succínico por fermentação anaeróbica.  
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Um ponto importante a ser levantado destaque é que os estudos realizados  

levaram em conta uma comercialização de 100% dos produtos produzidos, dessa 

maneira não consideraram análises de mercado para entender a real demanda para 

a produção dessas matérias primas (que com o passar do tempo cada vez mais se 

aproximam do comportamento de commodities) nas escalas que foram consideradas, 

assim como quais seriam os seus consumidores potenciais. Tendo esta perspectiva 

em vista, existem riscos que não foram assumidos nesse trabalho nas estimativas de 

investimento. Sabendo disso, Guedes (2021) destaca que apesar do processo de 

produção de carbonato de glicerol presentar uma atratividade muito boa no cenário 

proposto, o produto gerado ainda é considerado um produto emergente no mercado 

químico de plataforma, como consequência, com o ganho de escala o preço dessa 

de mercado dessa matéria prima poderia diminuir, como descrito anteriormente 

aproximando ao comportamento de uma commodity extremamente ligada ao 

equilíbrio de oferta e demanda e sem espaço para prêmio de preço. Assim como foi 

destacado por Guedes (2021) tal sensibilidade ao mercado, sua demanda pelo 

produto e seu potencial futuro desconto de preço por maiores escalas globais de 

produção, são pontos importantes a serem levados em conta em futuros estudos. 

  



62 
 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foi realizada a simulação dos processos de produção de ácido 

succínico, empregando o glicerol proveniente da produção de biodiesel como matéria-

prima. As simulações foram realizadas no software comercial Aspen HYSYS ®️  v12, 

e a capacidade da planta em estudo tomou como base a produção média nacional de 

biodiesel. Os balanços de massa e energia referentes a cada um dos equipamentos 

foram calculados dentro do simulador em simultaneidade com os cálculos de 

consumo de matérias primas e utilidades. Com esses dados foi realizado um 

dimensionamento dos equipamentos conforme a metodologia destacada no capítulo 

4. Com o conhecimento da especificação dos equipamentos, realizou-se a análise de 

viabilidade econômica empreendimento proposto, conforme descrito no Capítulo 5. 

Em sequência foi realizada a análise comparativa dos diferentes empreendimentos a 

fim de obter as nuances de cada investimento e poder destacar dentro do universo 

de estudos realizados, quais eram os mais interessantes economicamente. 

Para a planta estudada, foi estimado um investimento total necessário de US$ 

2,47 milhões. Assumiu-se um intervalo de preços para o ácido succínico de US$ 2700 

a US$ 3300 por tonelada de produto, chegando assim a um lucro anualizado de US$ 

825 milhares no cenário mediano de venda da substância (US$ 3000 por tonelada). 

Foi encontrada uma TIR de 23% e um payback de sete anos.  

Quando comparados os estudos observou-se a importância de analisar 

métricas que normalizassem a escala do investimento, observando as margens, VPL, 

TIR, e relações de fluxo de caixa com CAPEX. Nessa análise, dentre os oito estudos 

que estiveram sob comparação, houve três que apresentaram prejuízo no 

investimento, dois com TIR abaixo da TMA e três que se destacaram como 

investimentos interessantes com boas margens e bons retornos sob capital investido. 

Portanto, observa-se que, no contexto econômico analisado e considerado 

neste trabalho, os processos de produção de ácido succínico, propilenogicol e 

carbonato de glicerol se mostraram viáveis economicamente e competitivos em níveis 

de indústria nacional. Entretanto, é importante lembrar das considerações assumidas 

para os estudos e análises realizadas assim como considerar as sugestões para 

futuros trabalhos: 
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• Realizar uma análise de mercado para entender a demanda atual, 

demanda futura e relacionar ao comportamento do preço das 

substâncias envolvidas, para que se obtenha um valor mais 

adequadamente estimado de produção consumida. 

• Realizar uma análise de redução nos custos de processo, otimização de 

utilização de energias verdes. 

• Entender quais podem ser os maiores impulsionadores do mercado de 

cada uma das substâncias utilizadas e quais regiões macroeconômicas 

seriam as maiores consumidoras dos produtos gerados. 
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ANEXO I 

 

Tabela 17- Coeficientes de Interação Binária para modelo termodinâmico 

 H2O Methanol Glycerol Biomass* FormicAcid AceticAcid SuccinicAcid Air 

H2O ---        95,2593 130,6519 ---        33,9622 427,7405 -340,3181 -1,8052 

Methanol -10,3767 ---        -265,1104 ---        541,3636 -51,0491 198,0811 -1,8052 

Glycerol -290,8041 408,9556 ---        ---        -257,0075 -128,9526 -19,5996 -1,8052 

Biomass* ---        ---        ---        ---        ---        ---        ---        ---        

FormicAcid -405,2525 -247,9520 249,1714 ---        ---        689,5717 -250,4079 -1,8052 

AceticAcid -305,4515 -40,7254 133,5768 ---        -478,5617 ---        117,8446 -1,8052 

SuccinicAcid 391,9931 -103,5839 -31,0559 ---        338,7249 -42,2547 ---        -1,8052 

Air 1.426,0859 1.832,7731 1.638,9686 ---        1.154,3160 1.378,3979 1.483,0605 ---        

 


